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পাঠকেদর পর্িতপাঠকেদর পর্িত

গত দইু বছের আমােদর বকৃ্ততা এবং িববৃিতগুিলর একিট েরকডর্  এই িফল্ড
-েনাটগুিলেত উেল্লিখত আেছ। আমরা েয কথাগুিল বেলিছ তা সামানয্ সংেশাধন
করা হেয়েছ।

এই েরকডর্ িটর সূচনা ভারতীয় পর্মান মান (Indian Standards) সম্পিকর্ ত িবষয় িনেয়
যা আমােদর একিতর্ত কেরেছ। ভারত সরকার কতৃর্ক পর্কািশত পর্ায় 19,000 এই
ধরেনর নিথ রেয়েছ। এই মানদণ্ডগুিল পর্যিুক্তগত জ্ঞানেক অন্তভুর্ক্ত কের যা আমােদর
িবশব্েক িনরাপদ রাখেত পিরচািলত কের। েসই গুিল হল িনরাপত্তা সম্পিকর্ ত নানািবধ
আইন।

ভারতীয় পর্মান মান আধুিনক পর্যিুক্তগত জগেতর অেনকগুিল গুরুতব্পণূর্ িবষয়েক
অন্তভুর্ক্ত কের েযমন: জনসাধারেণর এবং বয্ািক্তগত ভবনগুিলর িনরাপত্তা,
কীটনাশেকর িনরাপত্তা, কারখানাগুিলেত বস্তর্ উৎপাদন েমিশেনর িনরাপত্তা,
িবপজ্জনক পদাথর্ পিরবহন, খাদয্ এবং মশলাগুিলেত েভজাল িনয়ন্তর্ণ, েসচ এবং
বনয্া িনয়ন্তর্ণ পদ্ধিত ইতয্ািদ।

ভারেত েসই সমস্ত নিথগুিল িবেশব্র বািক েদশগুেলার মেতাই েসগুিলর বয্বহােরর
েক্ষেতর্ সীমাবদ্ধ িছল, এবং তােদর কােছ সহজলভয্ িছল না যারা এই গুিল িনেয় চচর্ া
করেত েছেয়িছল। এগুিল িছল কিপরাইট, অেযৗিক্তক অেথর্র জনয্ িবিকর্, এবং
কেঠারভােব পর্যিুক্তগত উপােয় িনয়িন্তর্ত সােপক্ষ। আমরা েসই পর্মান মানগুিল কর্য়
কেরিছ, ইন্টারেনেট তােদর িবনামূেলয্ ও অননেুমািদত বয্বহােরর জনয্ েপাস্ট কেরিছ
এবং ভারত সরকারেক আমরা আমােদর কােযর্র জনয্ পর্থেম িচিঠ দব্ারা অবগত
কেরিছ, তার পর িনয়মমািফক আেবদেনর মাধয্েম অবগত কেরিছ।

সরকার যখন পর্মান মানগুিলর নতুুন সংস্করণ পর্দান করেত অসব্ীকার কের তখন
িদিল্লেত আমারা িনউ িদিল্লর মহামানয্ হাইেকােটর্  জনসব্াথর্ মামলা দােয়র করলাম।
আমরা এিটেক সতয্াগর্েহর কমর্সূিচ িহসােব গর্হণ কেরিছ, এিট "আত্মসতয্" অনসুরেণ
অিহংস পর্িতেরােধর সুিচিন্তত কমর্সূিচ। আমরা েকান িদব্ধা ছাড়াই সব্ীকার করিছ েয
আমরা মহাত্মা গান্ধীর িশষয্ এবং ভারত ও মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র নয্ায়িবচার ও
গণতািন্তর্ক সংগর্ােমর ইিতহােসর ছাতর্।

আমরা এই কমর্সূিচ ভারেত ইিঞ্জিনয়ারেদর িশক্ষা এিগেয় িনেয় েযেত, শহর ও
নগরগুিলেক িনরাপদ রাখেত, নাগিরকেদর অবগত করেত কেরিছ। আমরা এই
কমর্সূিচর জনয্ েকানরকম ক্ষমাপর্াথর্ী না। এই নিথগুিলেত হাজােরা মতামত আেছ। এই
মূলয্বান তথয্গুিলর পর্চােরর জনয্ িনদারুণ গুরতব্ দরকার িছল।

আমরা একিট কারেণর জনয্ এই বই িটেক "েকাড সব্রাজ" বিল। যখন আমরা "েকাড"
বিল, তখন আমরা েসই েসাসর্ েকাড যা িদেয় আমােদর কিম্পউটার চািলত হয়,

1



অথবা ইন্টারেনটেক সংজ্ঞািয়ত কের এমন েপর্ােটাকলগুিলর েথেকও েবিশ েবাঝােত
েচেয়িছ। েকাড দব্ারা েকােনা িনয়মকানেুনর পসু্তক, হয়েতা বা এিট ইন্টারেনেটর
েপর্ােটাকলেক চািলত কের বা আমােদর আইন কাননুেক যা হল আমােদর গণতেন্তর্র
পিরচািলত পদ্ধিত আমরা তা েবাঝােত েচেয়িছ । একইভােব, সব্রাজ হল সব্-শাসেনর
নীিত, েযখােন সরকার হল জনগেণর দব্ারা িনধর্ািরত মািলক এবং আমােদর সাধারণ
ইচ্ছার দব্ারা শািসত। েকাড সব্রাজ মােন একিট উন্মুক্ত িনয়েমর বই, যা জনগেণর
মািলকানাধীন এবং জনগেণর কােছ পিরিচত।

একিট উন্মুক্ত িনয়মাবলীর বই ছাড়া, আমােদর আজেকর েয ইন্টারেনট েসিট খুবই
অনয্রকম হত। আমরা িবশব্াস কির েয আমােদর সমস্ত পিরকাঠােমাগুেলা উন্মুক্ত এবং
সব্চ্ছ িনয়মরীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হওয়া উিচত, যা েযেকান বয্িক্তেক বুেঝ
িনেত েশখায় কীভােব একিট বয্বস্থা কাজ কের এবং িকভােব এিটেক আরও
সুন্দরভােব গেড় েতালা যায়। এই ধরেণর একিট নীিতই হল গণতেন্তর্র মূল নীিত, এটা
বলেত আমরা তথয্েক গণতািন্তর্ক কের েতালা েবাঝাই, যােত সব বাধা েপিরেয়
জনগণ েসখােন পর্েবশ করেত পাের।

আমরা িবশব্াস কির েয সমােজ পর্কৃত েকাড সব্রাজ সহ আরও সংগর্াম করার জায়গা
রেয়েছ, েযমন সকল মানিবক জ্ঞােনর সবর্জনীন পর্েবশািধকার অজর্ন করার
উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ইন্টারেনট আমােদর িশিখেয়েছ েয একিট উন্মুক্ত পদ্ধিত আমেদর
দঃুসব্েপ্নর েথেকও আেগ এিগেয় েযেত পাের। এই িশক্ষােক আেরা িবসৃ্ততভােব পর্েয়াগ
করা আবশয্ক।

গান্ধীিজর সব্াধীনতার আেন্দালন শুধুমাতর্ ভারেতর সব্াধীনতার জনয্ িছল না, এিট
সমগর্ িবেশব্ সব্-শাসন, গণতন্তর্ পর্িতষ্ঠা এবং ঔপিনেবিশক নীিতগুিল িবেলাপ করার
জনয্ িছল। গান্ধীিজর ধারণায় এবং উিন যােদর েনতৃতব্ েদন তােদর মেধয্, সকেলর
জনয্ সমান সুেযাগ, তথয্েক গনতািন্তর্ক করা, িবশব্াসেযাগয্তা এবং সাধারণ শুভ
িদকগুিল পর্িতপালন করা ইতয্ািদ নীিতগুিল গভীরভােব আবদ্ধ িছল।

আমেদর বয্বহার করা েকৗশলগুিল আমােদর আেগ যারা এেসেছ তােদর দব্ারা
অনপুর্ািণত। এমনিক যিদ আমরা বয্িক্তগতভােব েয িবপেদর সম্মুখীন হই, তা
িবপজ্জনক িহসােব কাছাকািছ না হেলও, আমরা ধারাবািহকভােব সংগর্ােমর িশক্ষােক
হৃদয়গর্াহী কেরিছ। বড় এবং েছাট উভয় সমসয্ার েক্ষেতর্ সতয্াগর্েহর েকৗশল ও পদ্ধিত
পর্েয়াগ করা েযেত পাের, িকনু্ত েযটা িবষয়সব্রূপ েসটা হল আমরা সবাই গণতন্তর্েক
কােজ পর্েয়াগ করার জনয্ সংগর্াম কির। একিট গণতেন্তর্ আমরা হলাম আমােদর
সরকােরর মািলক, এবং আমরা জনসাধারেণর কােজ িনযকু্ত হওয়া না পযর্ন্ত, আমরা
িনেজেদর এবং আমােদর শাসকেদর িশিক্ষত না করা পযর্ন্ত, আমরা আমােদর অবস্থান
আমেদর িবেশব্র টর্ািস্ট িহসােব সমপর্ণ করেবা।

আমরা এই বই-এ অিধক সংখয্ার আেলাকিচতর্ অন্তভুর্ক্ত কেরিছ। এই বই নানািবধ
তথয্সমৃদ্ধ। কারণ আমরা আেলাকিচতর্ দব্ারা অনপুর্ািণত, আমরা কােলেক্টড ওয়াকর্ স
অফ মাহাত্মা গান্ধী এবং তথয্ মন্তর্ণালেয়র সংরক্ষণাগারগুিলর পরুােনা ছিবগুিল
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েদখেত ভালবািস। সমস্ত তথয্ েসখােন রেয়েছ এবং এই বইিট েনট েথেক পর্াপ্ত
উপাদান দব্ারা িনিমর্ত হেয়েছ েযগুিল িবনামূেলয্ সকেলর জেনয্ উপলব্ধ।

আমরাও আশা কির আপিন এই চমকপর্দ সম্পদগুিল অেনব্ষণ করেত সময় েদেবন
এবং আপনার িনেজর কােজর পর্েয়াজেন উপাদানগুিল বয্বহার করেত পারেবন।
জ্ঞােনর সাবর্জনীন অিধগময্তা হল মানবািধকােরর অিধকার, িকনু্ত আমােদর শুধু জ্ঞান
সঞ্চয় করেলই হেব না তার সােথ িমলেনর পেথও আমােদর অবদান রাখার েচষ্টা
করেত হেব।

আমরা উভয়ই পর্যিুক্তগত িবভােগর মানষু। আমরা েটিলকিমউিনেকশান এবং
কিম্পউটার িনেয় সারা জীবন কাজ কেরিছ। ইন্টারেনট এমন এক িবস্ময়কর িবষয় যা
সারা পৃিথবীেক বদেল িদেয়েছ, তেব এিটর আরও েবিশ সম্ভাবনা রেয়েছ এবং আমরা
অেনক েবিশ েলাকেক েদখেত পািচ্ছ যারা আমােদর মত নতুন পর্যিুক্ত বয্বহার কের
তােদর িদন অিতবািহত হেচ্ছ নতুন অ◌্যাপ( app) বানােনার কােজ বা আরও
িবজ্ঞাপেনর মাধয্েম কাজ হািসল করার সাধনােত।

তাই বয্বসায়ী জগেতর অিধকাংশই সািলিস এবং একেচিটয়াকরেণর মাধয্েম বয্িক্তগত
সুিবধার উপর দিৃষ্ট িনবদ্ধ কের, েযেহতু পৃিথবীেত আরও ৈবষেময্র সৃিষ্ট হেয়েছ। আমরা
আশা কির আমােদর সহকমর্ীেদর আরও েবিশ সময় জনসব্ােথর্র কাজ করেত হেব এবং
গান্ধীর ধারণা দব্ারা অনপুর্ািণত হেত হেব, যােত আমােদর পৃিথবী আরও সুন্দর জায়গা
হেয় উঠেত পাের, এমন একটা পৃিথবী েযখােন বয্িক্তগত লােভর েচেয় জনগেণর
মঙ্গল সাধনার পর্িত েবিশ দিৃষ্ট িনবদ্ধ হয়।

গণতান্তর্ীকরণ তথয্ িকছু েলােকর কােছ আরামদায়ক লক্ষয্ বেল মেন হেত পাের, কেষ্টর
এই সমেয় গম্ভীর মানেুষর দব্ারা সাধনা েযাগয্ নয়। একজন সংশয়ী সম্পাদক পর্শ্ন
তুলেত পােরন মানষু যখন উপবাসী এবং আমােদর পৃিথবী যখন ধব্ংেসর মুেখামুিখ
তখন আমরা িকভােব কিম্পউটার এবং েনটওয়াকর্ -এর পর্িত দিৃষ্ট িনবদ্ধ করেত পাির?

এর পর্িত আমােদর দিুট উত্তর আেছ। পর্থমতঃ কিম্পউটার এবং েনটওয়াকর্ আমােদর
িক কােজ লােগ। আমােদর পৃিথবীেত আমরা তাই কির যা আমরা পাির। িকনু্ত আমােদর
আসল উত্তর হেলা েয জ্ঞােনর উপলিব্ধ হল পর্াথিমক িভিত্ত, তেথয্র গণতািন্তর্করণ হল
েশষ উপায়, যা এমন এক িভিত্ত যার ওপর সমস্তিকছু িনমর্াণ করা যায়।

যিদ আমরা এই িভিত্ত সিঠক জায়গায় স্থাপন কির, আমরা িবশব্াস কির েয আমরা
আমােদর জগৎেক নতুনভােব আিবষ্কার করেত পারব, েযমনিট আমােদর অতীেত
বহু শত বছর পেূবর্ তারা তােদর জগৎেক নতুনভােব আিবষ্কার করেত েপেরিছল।
আমরা আমােদর আিথর্ক বয্বস্থার বয্াপক তর্ুিটগুিল পিরবতর্ন করেত পাির যা একিট
সাধারেণর ভােলার পিরবেতর্  িকছুজেনর হােত সম্পদগুিলর কর্মবধর্মান সমাহরেনর
িদেক দিৃষ্ট িনবদ্ধ কের। আমরা সব্াস্থয্ পিরেসবা, পিরবহণ, খাদয্, এবং আশর্য় পর্দােনর
েক্ষেতর্ বয্াপক পিরবতর্ন সাধন করেত পাির। আমরা িশশুেদর এবং িনেজেদরেক
িশিক্ষত কের বয্াপক পিরবতর্ন সাধন করেত পাির। আমােদর সরকার িকভােব
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পিরচািলত হেব েস িবষেয় আমরা বয্াপক পিরবতর্ন সাধন করেত পাির। আমরা
আমােদর পৃিথবীর যত্ন েনওয়ার মেধয্ িদেয়ই শুরু করেত পাির। তেথয্র গণতান্তর্ীকরণ
সারা পৃিথবীেক বদেল িদেত পাের। জ্ঞােনর গণতান্তর্ীকরণ সারা পৃিথবীেক বদেল িদেত
পাের। আসুন আমরা একসােথ েসই পেথ যাতর্া শুরু কির।

কালর্ মালামুদ ও সয্াম িপতর্দা
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CWMG, খণ্ড- ৩ (১৮৯৮ -১৯০৩ ), ফর্িন্টিস্পস। ১৯০০ সাল; েজাহােনসবাগর্

5

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-003/CWMG-v003-III-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-003/CWMG-v003-III-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-003/CWMG-v003-III-MC-BETA#page/n9/mode/2up


CWMG, খণ্ড- ৯ (১৯০৮ -১৯০৯), ফর্িন্টসিপস,১৯০৯ সাল; লন্ডেন গান্ধীিজ।

6

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-009/CWMG-v009-IX-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-009/CWMG-v009-IX-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-009/CWMG-v009-IX-MC-BETA#page/n9/mode/2up


CWMG, খণ্ড-২০ (১৯২১), ফর্িন্টসিপস, ১৯২১ সােল গান্ধীিজ।

7

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-020/CWMG-v020-XX-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-020/CWMG-v020-XX-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-020/CWMG-v020-XX-MC-BETA#page/n9/mode/2up
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ইনিস্টিটউশন অব ইিঞ্জিনয়াসইনিস্টিটউশন অব ইিঞ্জিনয়াসর্র্ (ইিন্ডয়া) (ইিন্ডয়া) এর সামেন বক্তএর সামেন বকৃৃ্ততা পরবততা পরবতর্র্ ীী
সংেযািজত িকছসংেযািজত িকছুু মন্তবয্ মন্তবয্

সয্াম িপেতর্াদা, আেমদাবাদ, ৩রা অেক্টাবর, ২০১৬সয্াম িপেতর্াদা, আেমদাবাদ, ৩রা অেক্টাবর, ২০১৬

[বকৃ্ততা সমাপ্ত কেরন]

ধনয্বাদ!

[সাধুবাদ]

আমার এক বনু্ধ আেছ িযিন গত ২৫-৩০ বছর ধের ইন্টারেনেট কাজ করেছন। কালর্
হল েসই বয্িক্ত িযিন ইন্টারেনেট পর্থম েরিডও েস্টশন ৈতির কেরন।

[সাধুবাদ]

এছাড়াও কালর্ হেলন এমন একজন সিকর্য় কমর্ী িযিন সরকারী তথয্ গর্হণ কেরন এবং
এিটেক জনসাধারেণর কােছ তুেল ধেরন। সরকার তােদর তথয্ জনগেণর কােছ পর্কাশ
করেত িদেত চায় না, তাই কালর্ একিট সব্িনভর্র অলাভজনক সংস্থা পিরচালনা কেরন।

ভারতবেষর্, উদাহরণসব্রূপ, শুধুমাতর্ একিট ধারণা েদওয়ার জনয্ বলিছ, ঘরবািড়,
িনরাপত্তা, িশশুেদর েখলনা, েমিশন ইতয্ািদর জনয্ বুয্েরা অফ ইিন্ডয়ান স্টয্ান্ডাডর্  –এ
১৯,০০০ মান রেয়েছ। এই মানগুিল বুয্েরা অফ ইিন্ডয়ান স্টয্ান্ডাডর্  দব্ারা পর্কািশত হয়
িকনু্ত জনসাধারেণর জনয্ উপলব্ধ নয়। আপনােক এটা িকনেত হেব।

আমরা মানগুিল সাবর্জনীন করেত সারা িবশব্ জেুড় চাপ সৃিষ্ট করিছ। আমরা ভারেত
মানগুিলর একিট েসট িকেনিছ এবং কালর্ েসটােক ইন্টারেনেট িদেয় িদেয়িছেলন এবং
তােতই ভারত সরকার ভীত হেয় বেলিছল, "আপিন এিট করেত পােরন না, এিট
কিপরাইট।" এিট পাওয়া যায়। এটা আপনার মান নয়। জনসাধারেণর অথর্ বয্য়
কেরেছন, তাই এিট জনসাধারেণর মান এবং জনসাধারেণর এিট সম্পেকর্  জানা
উিচত।

িকনু্ত তারা এেত রািজ নন। তারা বেলন, "আপিন এটা করেত পােরন না। আপনােক
এর জনয্ টাকা িদেত হেব।" আপিন যিদ িবিল্ডং স্টয্ান্ডাডর্  িকনেত চান তেব ১৬,০০০
টাকা লাগেব। ভারেতর বাইের েথেক যিদ আপিন ইিন্ডয়ান িবিল্ডং স্টয্ান্ডাডর্  িকনেত চান
তেব ১৬০,০০০ টাকা লাগেব।

যিদ আিম একজন িসিভল ইিঞ্জিনয়ািরং এর িশক্ষাথর্ী হই এবং িবিল্ডং স্টয্ান্ডাডর্  সমব্েন্ধ
জানেত চাই, তাহেল আমােক ভারত সরকােরর কাছ েথেক এই মান িকনেত হেব।
আমরা বলিছ, "না, এিট জনসাধারেণর তথয্।" কালর্ এখন ভারতীয় সরকােরর িবরুেদ্ধ
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মামলা দােয়র কেরেছ এবং আদালেত এই মামলা চলেছ। আমরা বলিছ, "এিট সবর্তর্,
এটা সমস্ত জায়গায় পর্েযাজয্। এমনিক আেমিরকােতও এটা পর্েযাজয্, কারণ সরকার
এই সমস্ত িবষয় জানেত িদেত চায় না।"

এই লড়াই সব স্তেরই চলেছ। আমরা এটা মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ও করিছ, ইউেরােপও
করিছ।

[সাধুবাদ]

িডিজটাল উন্নয়েনর জনয্ এই লড়াইেয় আমােদর এমন মানষুজেনর েযাগদান
পর্েয়াজন। িডিজটাল উন্নয়ন শুধু হাডর্ ওয়য্ার বা সফটওয়য্ার সম্পিকর্ ত নয়, এিটও এই
ধরেনর উেদয্ােগর উপেরও িনভর্ রশীল। আপনার সব্াস্থয্ সংকর্ান্ত তেথয্র মািলক েক?
এিট সারা িবশব্বয্াপী একিট বড় িবষয়। আপিন আপনার সব্াস্থয্ সংকর্ান্ত তথয্ িদেয় িক
করেবন? এটা েগাপনীয়তার িবষয়, সব্তব্ হরেণর িবষয়। িকনু্ত পর্ধান চয্ােলঞ্জটা হেলা
িসেস্টমেক মুক্ত করা, তাহেলই উন্মুক্ত সরকার, উন্মুক্ত তথয্, উন্মুক্ত প্লয্াটফমর্, উন্মুক্ত
সফ্টওয়য্ার।

গতকাল আিম অিহংসার িবষয় িনেয়ই গান্ধী আশর্েম পেুরা িদনটা কািটেয়িছ এবং
গান্ধীজী হয়েতা উন্মুক্ত সরকাির েক্ষতর্ পছন্দ কের থাকেতন। গান্ধী-িজ হল পেুরা
ওেপন েসাসর্ সফটওয়য্ার িনেয়। গান্ধীিজ হয়েতা আজ টুইট করেতন। গান্ধীিজ েবঁেচ
থাকেল আজ েফসবুেক থাকেতন বা টুইট করেতন। গান্ধীিজ থাকেল আজ িনশ্চয় ব্লগ
করেতন, কারণ এগুিল িমিডয়া, পর্কাশনা, মুদর্ণ, সংবাদপতর্ েপর্রণ সম্পিকর্ ত।

আমরা বলিছ, সরকার এই তথয্ িকভােব দখল কের রাখেত পাের? আমােদর এর
িবরুেদ্ধ লড়াই করেত হেব। িডিজটাল জগেত গান্ধীবািদ পন্থায় সতয্াগর্হ করুন।
সতয্াগর্হ অথর্াৎ আদালেত মামলা করা, িপিটশন জমা করা, সরকােরর কােছ বয্াখয্া
কের বলা দরকার েয "আপিন ভুল, জনসাধারণ সিঠক। এগুিল জনসাধারেণর তথয্,
আপনার নয়।" এিটও িডিজটাল িবকােশর অংশ। অেনক মানষু এটা বুঝেত পারেবন
এমনটাই আমার িবশব্াস।

এ জগেত মুিষ্টেময় মানষুই এই সমসয্ািট সামিগর্কভােব উপলিব্ধ করেত পারেছন।
অিধকাংশ মানষুই একটা েছাট অংশ কেরন। আমােদর বনু্ধেদর একিট গর্ুপ রেয়েছ,
আিম ওয়াল্ডর্ ওয়াইড ওেয়ব েবােডর্  যকু্ত আিছ। েবােডর্  আমার সােথ আেছন ওেয়েবর
উদ্ভাবক িটম বানর্াসর্-িল, আিম তার সােথই পর্চারমূলক কাজ কির।

আর আমােদর বনু্ধ উইনটন িসফ, িযিন আমােদর সােথ কাজ কেরন, উিন হেলন
ইন্টারেনেটর জনক। িটম বানর্াসর্-িল ওেয়েবর জনক আর িভন্ট হেলন ইন্টারেনেটর
জনক।

আপনােক এই সব মানেুষর সােথ থাকেত হেব। এেদরেক উপলিব্ধ করার জনয্ এেদর
সােথ আপনােক কাজ করেত হেব আর এই সব পিরশর্ম করেত হেব ভােলাবাসার

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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জনয্। এিট েকােনা চাকির নয়। েকউ আপনােক িভন্ট িসেফর সােথ কাজ করার জনয্
চাকির েদেব না। েকান সরকারী পদািধকারী েনই িযিন বলেবন, "িনন, এখন আপিন
ওেয়েবর উদ্ভাবেকর সােথ বনু্ধতব্ পাতান," িকনু্ত আপনােকই তা করেত হেব। কাউেক না
কাউেক এটা করেত হেব।

কালর্ এবং আিম একসােথ অেনক সময় কািটেয়িছ। িতিন এখন ছয়-সাত িদেনর জনয্
আমার সােথ আেছন। তার কােছ ভারেতর আদালেত মামলা দােয়র করাটা েকােনা
কাজই নয়। িতিন এখােন আসেত বা লড়াইটা করেত চান িন িকনু্ত এটা করেতই হেব।

জনসাধারেণর সব্ােথর্ই এটা করেত হেব। এটােক জনসব্াথর্ মামলা হেয় উঠেত হেব। এরই
অভাব রেয়েছ এখােন আর সিতয্কােরর িডিজটাল ভারত গেড় তুলেত হেল িডিজটাল
জগেত এমন গািন্ধবাদী সতয্াগর্েহর আেরা েবিশ পর্েয়াজন। ধনয্বাদ।

কালর্, আপিন িক এখােন আসেত চান? েকউ আপনােক একটু িকছু িদেত চায়-

[সাধুবাদ]

আিম ভুেল িগেয়িছলাম, কােলর্র এই েছাট্ট পয্ােকজটা রেয়েছ। এই িডেস্ক ভারেতর
সব্াধীনতার সমেয়র ৯০,০০০ ছিব আেছ।

[সাধুবাদ]

গান্ধীিজ, েনহরু, সুভাষচন্দর্ বসু সবাই আেছন। আর রেয়েছ সব্রাজ ভারেতর উপর
৪০০,০০০ পৃষ্ঠার নিথ আেছ।

[সাধুবাদ]

এখােন ১৯,০০০ ভারতীয় মানগুিল রেয়েছ।

[সাধুবাদ]

৪৩৫ িগগাবাইট েমমিরর মেধয্। আিম চাই, কালর্, তােদর উপহার িহসােব এগুেলা
িদক।

[সাধুবাদ]

[পর্িতষ্ঠােনর সামেন িডস্ক ডর্াইভ উপস্থাপনা]

[কােলর্র সামেন পষু্প পর্দশর্ন]

[পর্েশ্নাত্তর পবর্ পরবতর্ ী অবসরকােল কালর্ সম্মানীয় অিতিথেদর সােথ মেঞ্চ বসার জনয্
আমিন্তর্ত হেয়েছন]

ইনিস্টিটউশন অব ইিঞ্জিনয়াসইনিস্টিটউশন অব ইিঞ্জিনয়াসর্র্ (ইিন্ডয়া) (ইিন্ডয়া)
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ইনিস্টিটউশন অব ইিঞ্জিনয়াসর্েদর বাকয্ালােপর পর ছিবর জনয্ সয্াম িপেতর্াদা দাঁিড়েয় আেছন।

একিট সাধারণ বাকয্ালাপ পরবতর্ ী মহড়া।

12

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/


সয্াম িহন্দ সব্রাজ সংকলেনর পাশাপািশ ১৯,০০০ ভারতীয় মানগুিল সহ এক েটরাবাইট িডস্ক
ডর্াইভ উপস্থাপন কেরন।

13

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/


গান্ধী িবষয়ক ১০িট ডর্াইেভর মেধয্ ৪িট ডর্াইভ পর্সু্তত হেচ্ছ। পর্েতয্কিট ১ েটরাবাইট ওেয়স্টানর্
িডিজটাল ডর্াইেভ ১৯,০০০ মানসমূহ, মহাত্মা গান্ধীর কােজর সংকলন, ১২৯িট এয়ার ইিন্ডয়া
বর্ডকাস্ট এবং ১২,০০০ েফােটাগর্াফ রেয়েছ।

14

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/


পর্েতয্কিট ডর্াইভেক তুেলার মেধয্ মুেড় গান্ধীিজর হাঁটার একিট মুহুেতর্ র ছিব িদেয় আবৃত কের
িবশুদ্ধ লাল েটেপর মেধয্ সুরিক্ষত করা হেয়েছ।

15

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/


গুজরাট িবদয্াপীেঠর উপাচাযর্ অনািমক শাহেক কালর্ মালামুেদর গান্ধী িডস্ক ডর্াইভ পর্দান করা।

16

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/
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রাজস্থান েকন্দর্ীয় িবশব্িবদয্ালেয়র উপাচাযর্েক পর্দাণ করা।

েবয়ারফুট কেলেজর পর্িতষ্ঠাতা শর্ী বাংকার রায়েক পর্দান করা।
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গান্ধী িডস্ক ডর্াইেভর সােথ সবরমতী আশর্েমর দীনা পয্ােটল।
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সবরমিত আশর্ম দশসবরমিত আশর্ম দশর্র্েনর অিভজ্ঞতােনর অিভজ্ঞতা

কালকালর্র্ মালাম মালামুুদ, ৫ই অেক্টাবর, ২০১৬, এয়ার ইিন্ডয়া ১৭৩ িবমােনর মেধয্দ, ৫ই অেক্টাবর, ২০১৬, এয়ার ইিন্ডয়া ১৭৩ িবমােনর মেধয্

আমােদর গািড় ভারেত আেমদাবােদর সবরমতী আশর্েমর িদেক েযেত েযেত সড়ক
অবেরােধর মুেখ পেড়িছল। এই আশর্েমই গান্ধী বাস করেতন এবং এখান েথেকই িতিন
সমুেদর্র িদেক ঐিতহািসক অিভযান শুরু কেরিছেলন, িবর্িটশরােজর আেদশ সরাসির
লঙ্ঘন কের লবণ ৈতির কেরিছেলন, চূড়ান্ত ধাক্কার েসই সূচনাই অবেশেষ ১৮ বছেরর
মেধয্ ভারেত সব্শাসন এেন িদেয়িছল।

আমােদর গাড়ীর সামেনর আসেন ডর্াইভােরর পােশ বেস আেছন গুজরাট (যার
রাজধানী আেমদাবাদ) কংেগর্স পািটর্ র সরকারী মুখপাতর্ িহমাংশু ভাযাস। েপছেনর
আসেন আমার পােশ িছেলন সাংসদ ও পর্াক্তন েরলমন্তর্ী িদেনশ িতর্েবদী। তাঁর পােশ
িছেলন িকংবদন্তী মুখয্ পর্যিুক্ত কমর্কতর্ া ও দইু পর্ধানমন্তর্ীর অধীনস্থ মিন্তর্সভার মন্তর্ী সয্াম
িপেতর্াদা, িযিন পর্িতিট গর্ােম একিট দরূভাষ স্থাপন কের েটিলেযাগােযােগ িবপ্লব
এেনিছেলন।

আশর্েমর দরজাগুিলেত িনরাপত্তাবয্বস্থা অতয্ন্ত েজারদার িছল। িদনটা িছল ২রা
অেক্টাবর, গান্ধীর জন্মিদন এবং জাতীয় ছুিট। গুজরােটর রাজয্পাল এবং েদেশর
িবিশষ্টজেনরা তাঁর জন্মিদন উপলেক্ষ ঐিতহয্বাহী পর্াথর্না সভার মেধয্ হািজর িছেলন।

আমােদর গাড়ী েগেটর িদেক েপৗঁছেনা মাতর্ই পিুলশ আমােদর িঘের ধরল, গািড়র ছােদ
িহংসর্ভােব আঘাত করেত করেত িচৎকার কের আমােদর িফের েযেত বলিছল।
িহমাংশু গািড়র জানালাটা খুেল িচত্কার কের বলেলন, "সয্াম িপেতর্াদা! িদেনশ
িতর্েবদী! সাংসদ!"

েগটিট সেঙ্গ সেঙ্গ খুেল েগল এবং আমােদর গািড়িট মািটর পািকর্ ং লেটর মেধয্ িদেয়
দর্ুত চেল েগল এবং ভবেনর কাছাকািছ েযখােন পর্াথর্না সভািট চলিছল, েসখােন
এেস থামল।

রাজয্পালেক পাহাড়া িদেয় আশর্ম েথেক েবর কের িনেয় যাবার জনয্ ভবেনর
পর্েবশপেথ রাজয্পােলর গািড় ও এক ডজন েসনাবািহনীর গািড় পর্সু্তত িছল। আমরা
আমােদর গাড়ী েথেক নামার সােথ সােথই সয্াম এবং িদেনশেক একদল মানষু ছিব
েতালার জনয্ িঘের ধরল আর তাঁেদর পরুেনা বনু্ধরা ছুেট এল অিভবাদন জানােত।

সয্াম এবং িদেনশ েকােনামেত েসই িভড় েথেক িনেজেদরেক েবর কের িনেয়
রাজয্পােলর িদেক শুেভচ্ছা জানােত দর্ুত ছুেট েগেলন। আিম তাঁেদর কাছাকািছই
থাকলাম যােত িনরাপত্তাকমর্ীরা আবার আমায় ধের না েফেল। রাজয্পােলর পর্িত শর্দ্ধা
জানােনার পর সয্াম এবং িদেনশেক চারপাশ েথেক িঘের ধের পর্চুর মানষু ছিব তুলেত
এবং িচৎকার কের শুেভচ্ছা জানােত লাগেলা।
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সয্ােমর আমােক ভারেত িনেয় আসার এবং এমন একিট িবেশষ িদেন আমােদর আশর্েম
আসার কারণ হল "গান্ধী, িহংসার উপর আেলাচনা" শীষর্ক একিট কমর্শালায় েযাগ
েদবার জনয্। মাস দেুয়ক আেগ একিদন সেন্ধয্র িকছু পের খুব উেত্তিজত এবং অিস্থর
অবস্থায় সয্াম আমায় েযাগােযাগ কেরন। সন্তর্াসবাদীেদর লাগাতার েবামাবষর্ণ,
িনেজেদর জনসাধারেণর উপর রােষ্টর্র হামলা, জনগেণর পরস্পেরর িবরুেদ্ধ িহংসাত্মক
কাযর্কলাপ ইতয্ািদ িবষেয় িতিন কথা বলিছেলন। "আমােদর িকছু একটা করেতই হেব,"
িতিন বলেলন। িতিন আশর্েম এই কমর্শালা আেয়াজন করার পিরকল্পনা কেরিছেলন
এবং আিম ভারেত আসেত পারব িকনা জানেত চাইিছেলন।

সয্াম বেলিছেলন েয িতিন চাইেছন আমােদর সাধারণ কথাবাতর্ ার েচেয়ও েবিশ িকছু
এখােন েহাক, সারা িবেশব্র অবস্থার কথা েভেব িচরাচিরত েশাকপালেনর েথেক
আলাদা িকছু েহাক। এই কমর্শালা েথেক িতিন একিট শািন্ত আেন্দালেনর সূচনা করেত
চাইিছেলন, এমন একিট আেন্দালন যা গান্ধীর িশক্ষা এবং েকৗশলগুিলর উপর িভিত্ত
কের গেড় উঠেব এবং আধুিনক জগেতর ভুল িদকগুিলর িবরুেদ্ধ লড়াই চালােব।

যখন সয্াম আমােক িকছু করার জনয্ অনেুরাধ জানায় তখন আিম অবশয্ই রািজ হই।
পেরর িদন সয্াম আশর্েম েযাগােযাগ কের এটা জানেত েচেয় েয তারা আমােদর আশর্য়
েদেব িকনা এবং অনয্িদেক অনয্ানয্রা আমােদর সােথ েযাগদান করেব িকনা এই িনেয়
কথাবাতর্ া বলেত শুরু করেলন। আর আিম আমার িভসার আেবদেনর কাজ শুরু
করলাম।

…

যখন সয্াম এবং িদেনশ তােদর গুণগর্াহী জনতােক শুেভচ্ছা জানািচ্ছেলন, আিম
চারপােশর দশৃয্ ঘুের েদখিছলাম। আশর্েমর ভবেনর চারপােশ শ’েয় শ’েয় সু্কলপডু়য়ার
দল জেড়া হেয়িছল। একিট ভবেনর বাইের বাদয্কারেদর বসােনা হেয়িছল, যারা
গান্ধীিজর পছেন্দর ঐিতহয্বাহী ভজন (পর্াথর্না গান) বাজািচ্ছেলন। পডু়য়ারা েগাল
কের মািটর উপর বেস িছল। গান্ধীর বাসভবেনর বাইের দশর্কেদর একিট িবশাল দল
িভক্ষা েদবার জনয্ জেড়া হেয়িছল।

আিম েসখােন দাঁিড়েয় থাকার সময় লাল জামা পিরিহত লমব্া এক যবুক আমার কােছ
এেস িনেজর পিরচয় িদেলন। িতিন হেলন শর্ীিনবাস েকাদালী, যার সােথ আমার
বয্িক্তগতভােব কখেনা েদখা হয় িন িকনু্ত েবশ কেয়ক বছর ধের ওনার সােথ ঘিনষ্ঠভােব
কাজ করিছলাম। শর্ীিনবাস একজন যবু পিরবহন ইিঞ্জিনয়ার িযিন ভারত সরকােরর
িবরুেদ্ধ মামলা কের একজন সহকারী িহসােব আমার সােথ েযাগ েদন। আিম তােক
উষ্ণ অভয্থর্না জানাই এবং তােক আমার কাছাকািছ থাকার জনয্ সতকর্  কের িদই,
যােত েস আবার হািরেয় না যায়।

সয্াম িভড় েথেক িনেজেক েবর কের িনেয় কনইু িদেয় দীেনশেক গুঁেতা েমের বলল,
"চল যাই!" শর্ীিনবাস েকাদালীেক সেঙ্গ িনেয় আমরা আশর্ম, গান্ধীর বািড় এবং

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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আশর্েমর বইঘর ছািড়েয় রাস্তায় েযখােন পর্াতরাশ িহেসেব ইডিল এবং উপমা
পিরেবিশত হেচ্ছ েসিদেক এিগেয় েগলাম।

সকােলর পর্াতরােশর পর আমরা পর্শাসিনক ভবেনর িদেক আমােদর রাস্তা খুেঁজ িনলাম
েযখােন আমরা আমােদর কমর্শালাটা করব। েমেঝর ওপর মাদরু িবছােনা িছল এবং
পেুরা িবষয়টা েদখার জনয্ পডু়য়া এবং অিতিথেদর িভেড় বারান্দাটা ঠাসা িছল। সয্াম
ঘেরর মাঝখােন েমেঝেত িগেয় দাঁড়াল। িদেনশ এবং আিম তার দ’ুপােশ দাঁিড়েয়
িছলাম। জায়গা িছল খুব অল্প, কেয়ক ডজন অংশগর্হণকারীেদর িভেড় পেুরা ঠাসা
িছল।

আমার কােছই িছেলন আমােদর অিতিথেসবক, কািতর্ েকয়া সারাভাই, একজন িবখয্াত
পিরেবশিবদ এবং ভারেতর মহাকাশ কমর্সূিচর িনমর্াতার পতুর্। কািতর্ েকয়া-িজ আশর্েমর
টর্ািস্টেদর মেধয্ একজন িছেলন, েসিদেনর জনয্ আমােদর অিতিথেসবক িছেলন।
আিম েমেঝর চারপােশ তািকেয় েদখলাম িবিশষ্ট গান্ধীবািদ পিণ্ডত, সিকর্য়তাবাদী
বয্িক্ত এবং ঐিতহািসকরা ঘন সািরবদ্ধভােব বেস রেয়েছন।

ঐিতহয্বাহী েদশী সাদা খািদ পিরিহত আমর্ুত েমািদ েমেঝ জেুড় বেসিছেলন, িযিন
১৯৫৫ সাল েথেক আশর্েম বসবাস করিছেলন এবং পদবর্েজ সমগর্ ভারত ভর্মেণ
িবেনাদ ভাবার সােথ িতিনও েযাগ েদন। তাঁর পােশ িছেলন িবখয্াত এলা ভট্ট, িযিন
১৯৭২ সােল সব্িনভর্র মিহলা সিমিত পর্িতষ্ঠা কেরিছেলন এবং েডসমন্ড টুটু ও
অনয্ানয্েদর সােথ সদসয্া িহসােব েযাগদান কেরিছেলন।

এলা-িজ এর পােশ বেস িছেলন দীনা পয্ােটল, যার বাবা গত ৪০ বছর ধের ১০০িট
খেন্ড ৫৬,০০০ পৃষ্ঠার মহাত্মা গান্ধীর সংকলন েবর করেত সাহাযয্ কেরিছেলন। গত
সাত বছর ধের দীনা সািহতয্ রচনাগুিলর একিট ইেলকটর্িনক সংস্করণ ৈতিরর লেক্ষয্
অতয্ন্ত যত্নসহকাের এবং সিঠকভােব অপিটকয্াল কয্ােরক্টার িরকগিনশন (ওিসআর)
পদ্ধিতর মাধয্েম মূল খেন্ডর সমস্ত তর্ুিট সংেশাধন কের মহাত্মার কথার এক িনখুতঁ
সংস্করণ ৈতিরর জনয্ কাজ করিছেলন।

দীনা, গান্ধীর উপর িবেশব্র শীষর্ িবেশষজ্ঞেদর মেধয্ একজন, দীঘর্কাল ধের তার সমস্ত
েলখা িনেয় কাজ কেরেছন, আক্ষিরকভােবই সংগৃহীত সমস্ত কােজর পর্েতয্কিট শব্দ
পেড়েছন। কেয়কিদন আেগ িদিল্লেত তার সােথ আমার েদখা হেয়িছল এবং এেকর পর
এক বই পড়ার পরামশর্ িদেয় এবং িনেজর জীবেনর গল্প শুিনেয় িতিন আমােক
অিভভূত কের িদেয়িছেলন যা আিম এখেনা পেড় উঠেত পািরিন। দীনা েযন গান্ধীর
এক চলন্ত িবশব্েকাষ এবং এক দারুণ আেবগ ও আনেন্দর সােথ িতিন তার গল্পগুিল
েশানান।

আশর্েম আসার আেগর িদন েছাট একিট দল েদখা কেরিছল, যখন সয্াম এবং আিম
রাজস্থােন িছলাম, েযখােন সয্াম রাজস্থান েকন্দর্ীয় িবশব্িবদয্ালেয়র উপাচাযর্ িহেসেব
সমাবতর্ন অনষু্ঠােনর সভাপিততব্ করিছেলন। জগেত িহংসার উপর আেগর িদেনর
আেলাচনার সংিক্ষপ্ত িববরণ িদেয় কািতর্ েকয়ািজ সকালটা শুরু করেলন।

সবরমিত আশর্ম দশসবরমিত আশর্ম দশর্র্েনর অিভজ্ঞতােনর অিভজ্ঞতা
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আমােদর েমৗিলক দািয়তব্ হল জগেত িহংসার মূল উৎস সম্পেকর্  আেলাচনা করা,
গান্ধীর িশক্ষা েথেক আমরা কী িশখেত পাির তা অনসুন্ধান করা এবং এর িবরুেদ্ধ
সংগর্াম চালােত আেন্দালন গেড় েতালার জনয্ পরবতর্ ীকােল িক ধরেনর পদেক্ষপ
েনওয়া েযেত পাের তা িবচার িবেবচনা কের েদখা। আমরা একিদেনর মেধয্ই েদশবয্াপী
িহংসার চটজলিদ সমাধােনর জনয্ েসখােন হািজর হই িন বরং বয্িক্ত িহসােব দীঘর্
সময়বয্াপী আমরা িক ধরেনর কাজ করেত পাির এবং আমরা আমােদর কণ্ঠসব্রেক
বাড়ােনার জনয্ সামিগর্কভােব একিতর্ত হেত পাির িকনা তা িবেবচনা করার জনয্ই
েসখােন িছলাম।

আিম েবশ িচিন্তত িছলাম। েযেহতু সয্াম রিববার রােত আমােক অেনকটা েদরী কের
েফান কেরিছেলন আর এই পর্শ্নিট িনেয় আিম খুব গভীরভােব ডুেব িছলাম, একটা
িডস্ক ডর্াইভ েথেক আেরকটায় সরকারী তথয্ অনিুলিপ করার ৈদনিন্দন কােজর েথেক
অেনক দেূর। যিদও েবশ কেয়ক বছর ধের আইেনর শাসন, আেরা বৃহত্তর িবষয় েযমন
িবশব্ শািন্ত, িহংসা েরাধ ইতয্ািদ সম্পেকর্  আমার খািনকটা ধারণা থাকেলও, গান্ধীর
িশক্ষা আমার জ্ঞােনর পিরিধর বাইের িছল। আমার েকান যিুক্তযকু্ত উত্তর বা সুস্পষ্ট
অন্তদৃর্িষ্ট িছল না।

আেগর িদেনর আেলাচনায় কািতর্ েকয়া-িজেয়র সংিক্ষপ্তসার অনযুায়ী িতনিট িবষয়
উেঠ এেসেছ। পর্থমত, আমােদর সহনশীল হেত হেব এবং পর্কৃত ৈবিচতর্য্েক আেরা
উত্সািহত করেত হেব। িদব্তীয়ত, আমােদর সহনশীল হেত হেব এবং পর্কৃত
িভন্নমতেক আেরা উত্সািহত করেত হেব। তৃতীয়ত, যিদ আমরা সিতয্ই েকান পর্ভাব
িবস্তার করেত চাই, তাহেল আমােদর অবশয্ই িনভর্ ীকতার পর্েয়াজনীয়তা বুঝেত হেব।
এই িতনিট ৈবিশষ্টয্ই গান্ধীর িশক্ষার মূল।

েসিদন সয্াম িপেতর্াদা আমােদর আেলাচনার রাশ ধরেলন এবং বয্াখয্া করেলন েকন
িতিন আমােদর একেতর্ েডেকেছন। িতিন েয বইিটর উপর কাজ করেছন েসই িবষেয়
এবং অনয্ানয্ েয িবষয়গুিল িতিন আেলাচনা কেরিছেলন, তার েবিশরভাগই গত
কেয়ক মােস আিম তার েথেক শুেনিছ, তবুও আিম তার কথা শুনিছলাম। আমােদর
জগতটােক নতুনভােব সাজােত হেব, এটাই সয্াম এর বক্তেবয্র মূল িবষয়। এটা
েশষবার হেয়েছ িদব্তীয় িবশব্যেুদ্ধর পর, যখন গেড় ওেঠ জািতসংঘ, আন্তজর্ািতক মুদর্া
তহিবল এবং অনয্ানয্ পর্িতষ্ঠানগুিল, যােদর সম্পেকর্  আজ আমরা জািন। এই
পৃিথবীটা গুিটকতক সমৃদ্ধ শিক্তশালী েদশ এবং অজসর্ উপিনেবশ ও দািরদর্য্জজর্িরত
গণতন্তর্িবহীন গরীব েদেশর সমনব্েয় এক "তৃতীয় িবশব্"এর সমােবেশ গিঠত, অন্তত এই
বয্বস্থার কািরগরেদর এমনটাই অনমুান।

িকনু্ত েকিনস, মাশর্াল এবং অনয্ানয্রা গান্ধীেক িবেবচনা কেরন িন? গান্ধীর পর্েচষ্টা
েকবলমাতর্ ভারতেক সব্াধীনতার িদেক পিরচািলত কের িন, বরং এটা িবশব্বয্াপী
ঔপিনেবিশকতার িবরুেদ্ধ আেন্দালন িহসােব ছিড়েয় পেড়িছল।

আজ েকােনা েসািভেয়ত ইউিনয়ন েনই। ইউেরাপীয় ইউিনয়ন েগর্ট িবর্েটনেক
হািরেয়েছ। ভারত ও চীন েরকডর্  হাের উন্নিত করেছ। তবুও তা সেত্তব্ও আমােদর িবশব্
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আর কাজ করেছ না। এটা েভেঙ েগেছ, সয্াম বলেলন, কারণ এটা একটা িভন্ন সময়,
একটা িভন্ন িবেশব্র জনয্ সাজােনা হেয়িছল।

ভারত উদব্ৃত্ত খাদয্ উৎপাদন কের, তবুও এক িবশাল জনসংখয্া অনাহাের ভুগেছ। সারা
পৃিথবীেত, উপাজর্েনর ৈবষময্ কম হওয়ার পিরবেতর্  বয্াপকভােব বৃিদ্ধ েপেয়েছ।
েরাগজব্ালা, অপযর্াপ্ত জল এবং দািরদর্য্ িবশব্েক অেনক েবিশ েভাগািন্ত িদেচ্ছ।

আর তার সােথ আেছ িহংসা। অনয্ রােষ্টর্র িবরুেদ্ধ এবং িনেজর জনগেণর িবরুেদ্ধ
রােষ্টর্র িহংসা। সন্তর্াসবােদর নৃশংস িহংসা, এক সম্পর্দােয়র িবরুেদ্ধ আেরক সম্পর্দােয়র
িহংসা। ধষর্ণ, হতয্া এবং অবমাননার মত বয্িক্ত িহংসা।

সয্াম পর্যিুক্তগতভােব আশাবাদী। িতিন িবশব্াস কেরন বতর্ মান সমেয় আমােদর এক
অতুলনীয় সুেযাগ রেয়েছ। আমরা েরাগ িনরাময় করেত পাির। আমরা পিরষ্কার জল
েপেত পাির। আমরা ইন্টারেনটেক উচ্চগিত সম্পন্ন এবং সাবর্জনীন কের তুলেত পাির,
আমরা িবনামূেলয্ এটােক িদেত পাির। আমরা িবশব্ উষ্ণায়েনর িদকটাও েদখেত পাির।

িকনু্ত, এসব িকছু করার জনয্ আমােদর অবশয্ই আমােদর শাসন বয্বস্থার পনুিনর্মর্াণ
করেত হেব, আমরা িকভােব আমােদর িবশব্েক পিরচালনা করব। সয্াম পর্ায়ই বেলন েয,
আমােদর কখেনাই শুধুমাতর্ মানবািধকােরর উপর নজর েদওয়া উিচত নয়, বরং
আমােদর অবশয্ই মানিবক চািহদাগুিলর পর্িত মেনােযাগ েদওয়া উিচত।

সয্ােমর পর িদেনশ িতর্েবদী বক্তবয্ রাখেলন। পালর্ােমেন্টর দীঘর্কালীন সদসয্ এবং
গভীর আধয্ািত্মক ও ধমর্ীয় বয্িক্ত িতিন, সয্াম এবং আিম িদল্লীেত তার বািড়েত
থাকতাম এবং আিম গভীরভােব তার পর্শংসা কেরিছলাম।

িদেনশ বলেলন, আমােদর আধুিনক িবেশব্র পর্ধান সমসয্াগুিলর মেধয্ একিট হল এক
সম্পর্দায় অনয্ সম্পর্দায়েক অন্ধভােব ঘৃণা কের। এই ঘৃণা মানিবকতােক মুেছ েদয়, যার
ফেল মানষু মেন করেত থােক েয তােদর আর েকানও দায়বদ্ধতা েনই, কারণ ঘৃণাটাই
সংখয্াগিরেষ্ঠর মতামত। যারা এই িহংসার িশকার তােদর আেরা অমানিবক কের েদয়,
তােদর আর েকােনা মানিবকতােবাধ কাজ কের না, তারা শুধুমাতর্ অনয্েদর ঘৃণা করেত
থােক।

এই িহংসা অেনক সময় জাতীয়তাবাদী বা জািতগত পাথর্কয্ েথেক আিবভূর্ত হয়, তেব
পর্ায়শই এটা ধমর্ েথেক আেস। দীেনশ বেলন, আমােদর িনেজেদর মেধয্ েখয়াল রাখেত
হেব, িবেশব্র পর্েয়াজন ধমর্ীয় চচর্ া নয় বরং আধয্ািত্মকতার চচর্ া। এটা আেগ আমােদর
িনেজেদর পিরবতর্ন করেত হেব, তাহেলই অনয্েদর পিরবতর্ন হেব।

তারপর দীনা পয্ােটল বক্তবয্ রাখেলন। িতিন বলেলন, িহংসা বন্ধ করার জনয্ আপিন
আেগ িনেজেক সংযত করুন। িতিন িভেয়তনাম যেুদ্ধর সময়কার েসই যবুেকর গল্প
বেলিছেলন, িযিন আইনস্টাইনেক কী করেবন জানেত েচেয় িচিঠ িলেখিছেলন।
আইনস্টাইন একিট সহজ উত্তর িদেয় িলেখিছেলন: "গান্ধীেক অনসুরণ করুন।"

সবরমিত আশর্ম দশসবরমিত আশর্ম দশর্র্েনর অিভজ্ঞতােনর অিভজ্ঞতা
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েছেলিট অবাক হেয় আইনস্টাইনেক আবার ঘুিরেয় িচিঠ িলেখ এর অথর্ জানেত চাইল।
আইনস্টাইন জবাব িদেলন, "আইন অমানয্ কর।" েসই েছেল িতন বছেরর জনয্ েজেল
িগেয়িছল। েসই েছেলই হল িজন শাপর্, অিহংস েনতৃস্থানীয় পর্চারকেদর অনয্তম
একজন, যার কাজ সারা িবেশব্ শািন্তপণূর্ িবপ্লবেক পর্ভািবত কেরেছ।

তারপেরর কেথাপকথন েমাটামুিট একিট হতবুিদ্ধ গিতেত চলেত থােক। আিম িকছু
েনাট িনেয়িছ, কেয়কিট ছিব তুেলিছ আর সংেক্ষেপ িকছু কথা টুইট কেরিছ যােত সারা
পৃিথবীর মানষু এর কাযর্পদ্ধিত সমব্েন্ধ একটা ধারণা পায়। আিম িক বলব তা িনেয় আিম
েবশ িচন্তায় আিছ, আমার হােত েলখা েনােটর কাগেজর উপর িহিজিবিজ েকেট
চেলিছ আর েয সমস্ত িবিশষ্ট ঐিতহািসকেদর বই পেড় আিম গুণমুগ্ধ তােদরেকও
িচন্তার ভাের একই কাজ করেত েদেখ আিম একটু সান্তব্না পািচ্ছ।

সুষমা ইেয়ঙ্গার, িযিন গুজরাট রােজয্ একিট পর্গিতশীল সংগঠন ৈতির কের গর্ামীণ
মিহলােদর সব্িনভর্র হেত সাহাযয্ কেরিছেলন, নারীেদর উপর িহংসার িবষেয় বক্তবয্
রাখেলন, আমরাও িকভােব পর্ায়ই নীরব েথেক এই িহংসােক ৈবধ কের তুিল তাও
বলেলন। িতিন বলেলন, আমােদর কারণগুিলর একিট অনকুর্ম ৈতির করেত হেব,
কারণ িহংসার িকছু রূপ অনয্গুিলর েচেয় েবিশ গুরুতব্পণূর্ হেয় উঠেছ। আমরা সবাই
পর্ায়ই েযৗন হয়রািন এবং এমনিক ধষর্ণেকও ৈবধ কের তুিল, িকনু্ত যখন একজন নারী
পর্িতিকর্য়া জানান এবং পর্িতেরাধ কেরন, তখন আমরা নেড়চেড় বিস বা েসই বয্িক্তেক
অপরাধী বেল গণয্ কির।

গান্ধী সবর্দা িহংসার পর্িতিকর্য়ায় িহংসার সমােলাচনা কেরেছন। িবর্িটশ রােজর ভয়ঙ্কর
িনষু্ঠরতা ও িনপীড়ন সেত্তব্ও, েদেশর জনগেণর িবরুেদ্ধ রােষ্টর্র কাঠােমাগত িহংসার
পেরও, িতিন ১৮৫৭ সােলর িবেদর্ােহর সমােলাচনা কেরিছেলন। েগর্ট কলকাতা
হতয্াযেজ্ঞর সময় যখন মানষু এেক অপরেক হতয্া করেত শুরু কের এবং ১৯৪৬ সােল
িবহার দাঙ্গার পর, গান্ধী অনশন শুরু কেরন, যতক্ষণ না এটা থামেব ততক্ষণ অবিধ
পর্েয়াজেন িতিন আমরণ অনশন করেবন, এমন শপথও িতিন কেরিছেলন।

"দয্ আিফর্কান এিলেমন্ট ইন গান্ধী" নােম িচত্তাকষর্ক বইেয়র েলখক অিনল েনৗরিটয়া
দিক্ষণ আিফর্কার পর্সেঙ্গ সিহংসতার কাঠােমাগত রূপ, জািতিবেদব্ষ পদ্ধিত, সমগর্
জািতর িবরুেদ্ধ িনষু্ঠর িহংসা এবং েনতােদর িসদ্ধােন্তর িবষেয় বক্তবয্ রােখন, েযমন
ময্ােন্ডলার শিক্তর সােথ শিক্তর িমিলত হবার কথা। আিফর্কার অনয্ানয্ েনতােদর মত
ময্ােন্ডলা অবশয্ই গান্ধীর িশষয্ িছেলন।

গান্ধী তাঁর অনগুামীেদর সােথ কর্মাগত িবতকর্  কেরিছেলন েয, অনমনীয়
একগুঁেয়পনার িবরুেদ্ধ িকছু িহংসার পর্েয়াজন আেদৗ আেছ িকনা। েনলসন ময্ােন্ডলা
িলেখেছন েয, গান্ধীর েলখাগুেলা পড়ার পর িতিন এই িসদ্ধােন্ত উপনীত হেয়িছেলন
েয, তােদর অবশয্ই সাধারণ পর্িতবােদর েচেয় েবিশ িকছু করেত হেব, যেুদ্ধ তােদর
জীবেনর ক্ষয়ক্ষিত কমােনার জনয্ তােদর িবিভন্ন ধরেনর অন্তঘর্াতমূলক িহংসাত্মক
পদ্ধিতেক েবেছ িনেত হেব।

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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১.৩ িমিলয়ন মিহলার এক সিমিত, সব্িনভর্র মিহলা সিমিতর িনমর্াতা এলা ভট্ট এরপর
বক্তবয্ রােখন। িতিন বেলন, শািন্ত একিট উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষয্। আমরা কখনও এটা
অজর্ন কেরিছলাম বা কখনও করেত পারব িকনা েসটা েকান আেলাচয্ িবষয় নয়। এর
জনয্ সংগর্াম আমােদর চািলেয় েযেত হেব কারণ অন্ধকার বারবার সহয্ করা যায় না।

এলা তখন শুধুমাতর্ গান্ধী নয় বরং রাজার কথাও বলিছেলন, অিহংসা শুধুমাতর্ িহংসার
অনপুিস্থিত নয়, এিট েপর্েমরও উপিস্থিত। রাজার উপেদশবাণী এবং বক্তেবয্ পর্ায়ই এই
সুর ধব্িনত হত েয "ঘৃণা পাের না ঘৃণােক সরােত, একমাতর্ ভােলাবাসাই তা পাের।"
এক ঝাঁক মতামত েযন েধেয় এল এলার বক্তেবয্র পর, িতিন সবসময় মানষুেক
ভাবােত বাধয্ কেরেছন এবং এই ঘেরর আেলাচনা েথেক উেঠ এল েয কাঠােমাগত এই
িহংসার েশকড় অেনক গভীের, েবামাবন্দুেকর চাইেতও এর উৎস সমাজ কাঠােমার
অেনক গভীের।

পরবতর্ ী বক্তা িছেলন অনািমক শাহ, িযিন িছেলন গুজরাট িবদয্াপীেঠর উপাচাযর্ এবং
পের ১৯২০ সােল এেক "গান্ধী িবশব্িবদয্ালয়" নােম পর্িতষ্ঠা কেরন। িবশব্িবদয্ালয়িট
সমস্ত পঠনপাঠেনর মাধয্েম গান্ধীয় মূলয্েবাধেক অনপুর্েবশ করার েচষ্টা কের।
পঠনপাঠেনর পাশাপািশ িশক্ষাথর্ীেদর িনয়িমত ভােব চড়কা কাটা এবং শারীিরক শর্েমর
কাজ করেত হয়।

অধয্াপক শাহ সব্াস্থয্েসবায় িহংসার পর্সেঙ্গ বলেলন িকভােব মানষু পর্েয়াজনীয় ওষুধ
িকনেত না েপের মারা যােচ্ছন। িতিন বলেলন িকভােব সারা িবশব্জেুড় অথর্ৈনিতক
ৈবষেময্র যেুগ মানষুেক তার চািহদা েথেক বিঞ্চত কের অথর্ৈনিতক িহংসা িশকড় িবস্তার
করেছ।

েকাথাও সম্পিত্ত পনুিবর্েবচনার মাধয্েম, িকভােব মানষু িনেজেদর পিরচালনা কের এক
েমৗিলক দিৃষ্টভিঙ্গ স্থাপন করেছ এবং সব্াস্থয্েক্ষেতর্ িহংসােক সরকার েমাকািবলা কেরেছ
তা উদাহরণ িদেয় অনািমক-িজ েবাঝান। জাপােন েপেটন্ট িসেস্টম সংেশাধন করা
হেয়েছ যােত সব্াস্থয্ সংকর্ান্ত অ-বািণিজয্ক েক্ষেতর্ েপেটন্ট আর কাযর্করী না হয়। অথর্াৎ
সরকার বা েকান সংস্থা যিদ জনগেণর মেধয্ িবতরণ করার জনয্ যিদ েকানও ঔষধ
ৈতির করেত চায়, তেব তারা তা করেত পাের।

মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ েপেটন্ট িবষয়ক আমার দীঘর্েময়াদী গেবষণা থাকা সেতব্ও জ্ঞােনর
বাধয্তামূলক পর্াপয্তা সম্পেকর্  কখেনা শুিনিন এবং আমার এই ধারণািটেক খুব
আকষর্ণীয় বেল মেন হেয়েছ। সারা িদন ধের এই ধরেণর অন্তদৃর্িষ্টমূলক জ্ঞান আমার
কােছ আসেছ। এেকর পর এক মানষু যেত্নর সেঙ্গ িবিভন্ন ঐিতহািসক ঘটনা, গান্ধী
দশর্েনর অন্তদৃর্িষ্ট এবং আমােদর আধুিনক িবেশব্ েসই পােঠর পর্েয়ােগর উপর
আেলাকপাত কের চেলেছন।

গান্ধীর উপর শীষর্স্থানীয় ঐিতহািসক অধয্াপক সুধীর চন্দর্ সংেক্ষেপ আমােদর
কতর্বয্গুিল একিতর্ত করেলন। উদাহরণ সব্রূপ বলিছেলন, িদল্লী শহেরর মানষু িকভােব
ঐিতহািসক ঘটনাবলী এবং জনগেণর নােম নামািঙ্কত রাস্তায় েনেম আেসন এবং

সবরমিত আশর্ম দশসবরমিত আশর্ম দশর্র্েনর অিভজ্ঞতােনর অিভজ্ঞতা
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বতর্মান ঘটনা অনযুায়ী েসগুিলর নতুনভােব নামকরণ কেরন। অধয্াপক চন্দর্ এই
পর্বণতােক "বতর্ মানেক সংরক্ষেণর জনয্ সমাজ" বেল অিভিহত কেরেছন। িতিন বেলন,
পর্াথিমক িবদয্ালেয়র িশক্ষাথর্ীরা েযমনভােব েস্লট বয্বহার কের আর েরাজ পড়ার পের
েসটা মুেছ েফেল, েতমনভােব আমােদর ইিতহাস চচর্ া করা উিচত নয়। আমােদর
ইিতহাসেক বাঁিচেয় রাখেত হেব এবং েসখান েথেক িশখেত হেব।

…

িনকটবতর্ ী কয্ািন্টেন লুিচ তরকাির, েধাকলা এবং মাখন দধু িদেয় মেনারম দপুেুরর
খাবােরর পর আমরা আবার আশর্েম িফের এলাম। আমায় িকছু বলার জনয্ বলা হেল
আিম আমার সাহস সঞ্চয় করলাম। িকছুই েতমন েরকডর্  করা হয় িন আর পেরর িদন
শুধুমাতর্ দ’ুপাতার হােত েলখা িহিজিবিজ েনাট িনেয় আিম েবিরেয় েগলাম, িকনু্ত বািড়
েথেক ১৭ ঘন্টা িবমান চেড় এেস জগেত িহংসার সােথ আইনী শাসেনর সূতর্ায়েনর
পর্েচষ্টােক নতুনভােব সাজােনার সুেযাগ েপলাম।

১৯৬৩ সােল জন এফ েকেনিড লয্ািটন আেমিরকার এক কূটনীিতক দলেক সেমব্াধন
কের বেলিছেলন, "যিদ আমরা িবপ্লেবর শািন্তপণূর্ পথেক অসম্ভব কের তুিল, তেব
িবপ্লেবর সিহংস পথ অিনবাযর্।"

জন এফ েকেনিড এক পাগল বয্িক্তর সিহংস কাযর্কলােপ িনহত হন, িকনু্ত পাঁচ বছর
পর মািটর্ ন লুথার িকং িভেয়তনাম যেুদ্ধর িবরুেদ্ধ কথা বলার সময় তাঁর েসই কথাগুিল
বেলন। িকং বেলন, িভেয়তনােমর যদু্ধ িভেয়তনােমর জনগেণর িবরুেদ্ধ িহংসাত্মক এক
জঘনয্ ঘটনা।

িতিন এটাও বেলন েয, আেমিরকান েছেলেমেয়রা, যারা এই যেুদ্ধর উেদ্দশয্ উপলিব্ধ
বা সমথর্ন েকােনাটাই কের না, অথচ যােদরেক যদু্ধ করেত বাধয্ করা হেয়িছল, তােদর
পর্িতও এক িহংসামূলক জঘনয্ কাজ িছল এটা। মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র কােলা চামড়ার
নারীপরুুষেদর উপের েয তীবর্ িহংসা চেল, তার উপেরও রাজা েজার িদেয়িছেলন।

রাজা বেলন, েকেনিড েয সমস্ত মাধয্েমর কথা বলেতন, আমরা তা নষ্ট কের েফেলিছ,
িতিন এক "মূলয্েবােধর আমূল িবপ্লব"-এর কথা বলেতন। িতিন বলেতন, আমরা যিদ
সমােজর মূল সমসয্াগুিলর সমাধান করেত চাই, তেব "আমােদর বসু্তিভিত্তক সমাজ
েথেক বয্িক্তিভিত্তক সমােজর িদেক েযেত হেব।" রাজা বলেতন, আমােদর অবশয্ই এই
িবশব্েক নতুনভােব সািজেয় তুলেত হেব।

এই ধরেনর কাঠােমাগত পিরিস্থিতেক সেমব্াধন কের আজেকর িবেশব্ িনেজেদর খুেঁজ
পাবার একমাতর্ উপায় হল িনেজরাই িনেজেদর পিরচালন পদ্ধিতেক পিরবতর্ন করা।
আইনী শাসেনর সাহােযয্ আমরা এটা কের থািক। মুিক্তযেুদ্ধর েঘাষণাপতর্ এবং
সংিবধােনর ১৩তম সংেশাধনীর পর আেমিরকা যকু্তরােষ্টর্ দাসবয্বস্থার অবসান ঘেট।

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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দাসবয্বস্থার আনষু্ঠািনক অবসান অবশয্াম্ভাবী ভােবই মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ ভাগচােষর
িবরুেদ্ধ সংগর্ােমর জায়গা ৈতির কের িদেয়িছল। ভারেত কৃষকেদর বািড়েত ভােগ নীল
চাষ করেত হত এবং িবেদেশর সােথ এই চুিক্তপেতর্র িবরুেদ্ধ গান্ধী দিক্ষণ আিফর্কায়
লড়াই কেরিছেলন। অিনচ্ছাকৃত দাসেতব্র এই পর্থািট েকবলমাতর্ ভারেতই বন্ধ হয়,
‘গারিমিট’ নােম পিরিচত িনমর্ম এই বয্বস্থািট অবেশেষ ১৯১৭ সােলর ভারতীয়
অিভবাসন আইেনর মাধয্েম েবআইনী েঘািষত হয়।

েভাটািধকােরর লড়াই েকবলমাতর্ েভাটািধকার অজর্ন কেরই েশষ হেয়িছল। দিক্ষণ
আিফর্কায় বণর্ৈবষেময্র লড়াই েশষ হওয়ার পেরই মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ িবেভদীকরেণর
িবষয় আেলািচত হেত শুরু কের, ১৯৬৪ সােল নাগিরক অিধকার আইনিটর
সংেশাধনী শুরু হয়। একিট সংগর্াম েশষ হবার সােথ সােথ আেরকিট শুরু হয়।

েকােনা েক্ষেতর্ই এই সমসয্াগুিলর সম্পূণর্ সমাধান হয়িন, তেব লাগাতার সংগর্ােমর
অংশ িহসােব পর্চার অিভযান রূেপ এগুিল আেলািচত হেত পাের। দাসতব্ আজও
আমােদর িবেশব্ িবদয্মান। মািকর্ ন যকু্তরাষ্টর্ সাবর্জনীন েভাটািধকার দািব করেছ, যিদও
েভাটার কর(poll tax) এখন ৈবষময্মূলক েভাটার সনাক্তকরণ আইন দব্ারা পর্িতস্থািপত
হেয়েছ, যা েভাটার জািলয়ািতর অিস্ততব্হীন সমসয্ােক পর্শিমত করার জনয্ িকছুই কের
না, বরং েকবলমাতর্ সিকর্য়ভােব েভাটারেদর েভাট েদওয়ার জনয্ িনরুৎসািহত কের।

যিদও আমরা কখনই আমােদর িবশব্েক িনখুতঁ করেত পারব না, যিদও আমরা সবসময়
অেনয্র তর্ুিট িবচুয্িতই খুেঁজ পাব, তবুও আমােদর কােছ থাকা অস্তর্গুিলেক অবশয্ই
আমােদর কােজ লাগােত হেব, যার মেধয্ সবেচেয় শিক্তশালী অস্তর্ হল আইেনর শাসন।
একিট গণতািন্তর্ক সমােজ, আমরা আমােদর সরকােরর মািলক। একজন মানষু িহসােব
আমরাই আমােদর িনয়ম এবং বাধয্বাধকতা িনমর্াণ কির। েযেহতু আমােদর
সরকারগুিলেক পর্ায়শই ধরা েছাঁয়ার বাইের এবং দািয়তব্হীন (এবং পর্ায়শই পর্কৃতই ধরা
েছাঁয়ার বাইের এবং দািয়তব্হীন) বেল মেন হয়, যখনই আমরা আমােদর মািলকানা
দািব করব এবং আইেনর শাসনেক আহব্ান জানােবা, তখনই পর্কৃত পিরবতর্ েনর শুরু
হেত পাের।

আইেনর শাসেনর িতনিট নীিত আেছ। পর্থমতঃ আইনিট আেগ েথেকই িলিখত হেত
হেব, যােত আমরা সময়মেতা আেগ বা পের এেক পিরবতর্ন কের িনেত না পাির এবং
এধরেনর কাজগুিল ভূতপবূর্ ভােব অৈবধ বেল েঘাষণা কির। এই নীিত সম্পেকর্  বলেত
িগেয়ই জন অ◌্যাডামস আলঙ্কািরকভােব বেলিছেলন েয আমরা আইেনর এক
সামর্ােজয্ বাস কির, মানেুষর েদেশ নয়।

িদব্তীয় নীিতিট হল আইনেক সবর্সাধারেণর জনয্ উন্মুক্ত করেত হেব। এমন একিট িবশব্
চাই েযখােন আইনী অজ্ঞতা েযন েকানও অজহুাত না হয়, এই নীিতিট খুব স্পষ্ট এবং
সহজ মেন হেলও আিম িনমর্ম অিভজ্ঞতার মেধয্ িদেয় যা িশেখিছ তা হল পর্চােরর এই
গুরুতব্েক েবিশরভাগ েক্ষেতর্ই লঙ্ঘন করা হয়।

সবরমিত আশর্ম দশসবরমিত আশর্ম দশর্র্েনর অিভজ্ঞতােনর অিভজ্ঞতা

27



আইনেক িলিখত এবং তারপর পর্কাশ করার পর্থম দিুট নীিত পর্েয়াজনীয় হেলও পযর্াপ্ত
নয়। আেমিরকার দিক্ষেণ েশব্তাঙ্গেদর লাঞ্চ কাউন্টারগুিলেত কৃষাঙ্গ মানেুষরা েখেত
পারেবন না, এমন একিট আইন েকউ ধারণ কের উপেরাক্ত দিুট নীিত েমেন এই
আইনেক সবর্জনিবিদত করেত পাের। িকনু্ত এিট েকবলমাতর্ আইেনর িনয়ন্তর্ণ, আইেনর
শাসন নয়।

তৃতীয় নীিত হল আইনগুিল হেব সবর্জনীন, শুধুমাতর্ েকােনা একজন বয্িক্ত বা এক
েগাষ্ঠীর জনয্ পর্েযাজয্ হেব না। েযমন, দিক্ষণ আিফর্কায় "ভারতীয় এবং
এিশয়াবাসী"েদর এক পাউন্ড তািলকাভুিক্তকরণ কর িদেয় িনেজেদর তািলকাভুক্ত করা
বাধয্তামূলক িছল এবং তার পর্মাণপতর্ সবসময় সেঙ্গ বহন করেত হত, এটা িছল
আইেনর শাসেনর একদম বুিনয়ািদ লঙ্ঘন, এর িবরুেদ্ধ গান্ধী তার সতয্াগর্হ কায়দায়
লড়াই চািলেয়িছেলন।

আমােদর আধুিনক িবেশব্ এটা স্পষ্ট েয, েযখােনই িহংসা েসখােনই তার িবরুেদ্ধ
আমােদর সংগর্াম করেত হেব, সয্াম েয িহংসার কথা বেলেছন, রাষ্টর্ীয় িহংসা,
সন্তর্াসবােদর িহংসা, পর্িতেবশী ও পিরবােরর পর্িত জনসাধারেণর িহংসা। িকনু্ত শারীিরক
িহংসার েচেয়ও আেরা েবিশ িকছু আেছ। আমােদর এই গর্েহর পর্িত িবশব্ উষ্ণায়ন এবং
দষূেণর মত একিট মারাত্মক িহংসা রেয়েছ। একিদেক খাদয্ উদব্ৃত্ত অনয্িদেক দিুভর্ক্ষ,
জেলর আকাল, েরাগবয্ািধ-এসবই িহংসা।

আইেনর শাসন বেল েয, আইনিট েযন সবার পর্িত সমানভােব পর্েয়াগ করা হয়, তেব
বতর্মােন এটা হয় না। আমােদর এই সমসয্া সািরেয় তুলেত হেব, আমােদর আেরা েচষ্টা
পর্েয়াজন। আিথর্ক এবং রাজৈনিতক সুিবধার েক্ষেতর্ আমােদর সমতা পর্েয়াজন।
সরকারী কােজর ধাঁেচর পিরবতর্ন কের, এই িবশব্েক নতুনভােব সািজেয় তুলেলই,
একমাতর্ বতর্ মান সমসয্ার মুেখামুিখ দাঁড়ােনা েযেত পাের।

ইন্টারেনেটর দিুনয়ায় আমােদর আেরকিট িদেক িবেশষ নজর েদওয়া পর্েয়াজন, তা হল
জ্ঞানলােভর সমতািবধান। ইন্টারেনেটর অেনক পর্িতশর্ুিত সেত্তব্ও, জ্ঞােনর েক্ষেতর্
আমােদর একঘের কের রাখা হেয়েছ, পর্াচীরেঘরা বাগােনর েভতর এেক লুিকেয় রাখা
হেয়েছ, আমােদর িনেজেদরেক িশিক্ষত করার জনয্ েবসরকাির সংস্থার েথেক লাইেসন্স
িনেত হয়। সবর্জনীন জ্ঞানলাভ আমােদর সময়কার এক মহান পর্িতশর্ুিত, আমােদর
পর্জেন্মর সামেন এিট একিট বড় পর্িতজ্ঞা। আমােদর সামেন এটা একটা সুেযাগ, এর
উত্তরািধকার আমরা ভিবষয্েতর জনয্ েছেড় েযেত পাির, গণতািন্তর্ক সমােজর অংশ
িহেসেব আমরা সবাই যিদ িনেজেদর িকভােব পিরচালনা করব এই পর্েশ্নর মুেখ দাঁড়াই,
তেব মহান সাময্বােদর িভিত্তপর্স্তর স্থাপন হেত পাের।

…

গত ২০১৬ সােলর েশেষর িদেক সয্ােমর সােথ সফর আমার েচাখ খুেল েদয়, মািকর্ ন
যকু্তরােষ্টর্ ১০ বছেরর সংগর্ােমর এটা পর্িতেষধক িছল, েযখােন আমার িবরুেদ্ধ আইন
েপাস্ট করার জনয্ মামলা করা হেয়েছ, জনিনরাপত্তা িবিধ অনযুায়ী যকু্তরাষ্টর্ীয়
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িবচারপিতেদর আেদশনামা এেসেছ। এই সফরিট ভারেত মানেুষর জীবন সম্পেকর্
আমার েচাখ খুেল িদেয়েছ িকনু্ত আমােক এই ভরসা িদেয়েছ েয, যিদ আমরা সংগর্াম
কির, আমরা আমােদর পৃিথবীটােক বদলােত পারব।

গান্ধীর আশর্ম দশর্ন, রাজস্থােনর বকৃ্ততা, িদিল্লেত সাংসদেদর সেঙ্গ সাক্ষাৎ, এগুিল
সব িছল আমার অিভজ্ঞতার সংকলন। পর্থম িদল্লীেত েপৗঁছােনার মাতর্ই আিম
বুেঝিছলাম েয এই সফরিট একিট িবেশষ সফর হেত চেলেছ। সয্াম কেয়ক ঘন্টা আেগই
েপৗঁেছ িগেয়িছেলন এবং সমতেল নামার সােথ সােথই িবমােনর দরজার কােছই
একজন েপর্ােটাকল অিফসােরর সােথ আমার েদখা হল এবং কাস্টমস এর মেধয্ িদেয়
িতিন আমায় িনেমেষ েদৗেড় িনেয় েবিরেয় েগেলন। আিম িদেনশ িতর্েবদীর সরকাির
বাংেলােত িগেয় উঠলাম এবং পর্থমবার িদেনেশর সােথ সামনাসামিন আলাপ হল।
এছাড়াও িছেলন মানব িসং নােমর একজন িবখয্াত বয্বসায়ী, এয়ার অ◌্যামুব্েলন্স
পিরেষবা সহ েবশ কেয়কিট িবমান পিরেষবাসংস্থার মািলক এবং িদেনশ ও সয্ােমর
পরুােনা বনু্ধ। মানব তাজ েহােটেল জাপািন েরেস্তারাঁয় আমােদর ৈনশেভােজ িনেয়
েগেলন। েযেহতু আমরা মাতসুেতক সুয্প আর সুিশ েখেয় িছলাম তাই মাদার েটেরসার
িবষয় আেলাচনায় উেঠ এল।

মানব বলেলন "ওহ! সিতয্ উিন একজন!" আিম জানেত চাইলাম ওঁনােক িতিন
েদেখেছন িকনা। মানব েহেস আমায় বলেলন েয মাদার েটেরসা তার নামকরণ
অনষু্ঠােন সভাপিততব্ কেরিছেলন। আিম জানেত চাইলাম েস কয্াথিলক িকনা এবং েস
েহেস বলল, না, েতমন েকান বয্াপার না, উিন একজন পরুেনা পািরবািরক বনু্ধ
িছেলন। িতিন চট কের তার ওয়ােলট েথেক ৈশশেবর একিট ছিব েবর করেলন েযখােন
হািসখুিশ মাদার েটেরসার েকােল িতিন রেয়েছন।

আিম অিভভূত হেয় েগলাম। সয্াম মাঝখান েথেক বলেত শুরু করেলন। "হয্াঁ সিতয্,
উিন অক্লান্ত িছেলন, আমার মেন পেড় একবার িবমােন আমার কােছ এেস উিন
বলেলন, সয্াম েতামার এটা পড়া উিচত।" বাইেবেলর শাস্তর্ীয়পদ েলখা একিট কাডর্
িতিন সয্ামেক েদন। িতিন অেনক িকছু কেরিছেলন, সয্াম বলেলন। এখনও তার কােছ
েসই কাডর্ িট আেছ।

আিম বললাম েয এটা সিতয্ই দারুণ বয্াপার েয এই ৈনশেভােজ উপিস্থত চারজেনর
মেধয্ দজুন মাদার েটেরসােক েচেনন। সয্াম ও মানব হাসেত লাগেলা।

িদেনশ িছেলন কলকাতার একজন সাংসদ, েযখােন মাদার েটেরসার সদর দপ্তর িছল।
িদেনশ লাজকুভােব েহেস বলেলন েয, িতিন এবং তার স্তর্ী মাদার েটেরসােক িনেয়
সারা শহরজেুড় তােদর েছাট্ট গাড়ী েচেপ ঘুরেতন। িতিন সামেনর আসেন বেস িদেনশ
ও তার স্তর্ীেক িনেদর্শ িদেতন েয েকানিদেক িকভােব গািড় চালােত হেব। িতিন েনােবল
শািন্ত পরুস্কার গর্হণ কের েফরার পর, দীেনশ তার সােথ িদল্লী েথেক কলকাতায় েফেরন
এবং তারপর তােক বািড় অিব্দ েপৗঁেছ েদন। "তাঁর ভীষণ শিক্তশালী এক ইচ্ছাশিক্ত
িছল" িদেনশ বলেলন।

সবরমিত আশর্ম দশসবরমিত আশর্ম দশর্র্েনর অিভজ্ঞতােনর অিভজ্ঞতা
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ৈনশেভােজ আমােদর চারজেনর মেধয্ িতনজনই বয্িক্তগতভােব মাদার েটেরসােক
জানত। আিম অিভভূত হেয় িগেয়িছলাম। ভারত স্পষ্টভােব আমায় অেনকগুেলা িশক্ষা
িদেয়িছল। এই সতয্াগর্হ লড়াইেয়র সম্ভাবয্ সাফলয্ আমায় নতুন কের আশা
যিুগেয়িছল। মািকর্ ন যকু্তরাষ্টর্ এবং ইউেরােপর আইনী হামলায় আমার সব আশা
হতাশায় পযর্বিসত হেত শুরু কেরিছল িকনু্ত ভারেত এেস আিম সুড়েঙ্গর
েশষপর্ান্তিবন্দুেত একিট আেলার েরখা েদেখিছলাম। ভারেতর েলােকরা হয়েতা মানেত
পাের এই েভেব আিম মােঝমেধয্ই এখােন েফরার িসদ্ধান্ত েনই। িবচারপিত রানােড
একদম সিঠক কথা বেলেছন, িনেজেক িশিক্ষত করেত এবং আমােদর শাসকেদর
িশিক্ষত করেত বেলেছন, আিমও এটাই করেত েচেয়িছলাম। জ্ঞানলাভ করা আমােদর
সময়কার এক মহান পর্িতশর্ুিত এবং এই পর্িতশর্ুিতেক বাস্তবািয়ত করাও এই সমেয়র
একটা বড় পর্িতজ্ঞা। নতুন উদয্েম আবার কাজ শুরু করার শপথ িনেয় ভারত েথেক
িফের এলাম।
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সবরমতী আশর্েম, কমর্শালায় েনাট িলেখেছন সয্াম িপেতর্াদা।

সারাভাই-িজ (পিুস্তকাটা ধের) সবরমিত আশর্েম সকােলর পর্াতরাশ সারেছন।
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কালর্, সয্াম, এবং িদেনশ িতর্েবদী সবরমতী আশর্েম ছিব েতালার জনয্ পর্সু্তত।

েকাচরাব আশর্েম িশক্ষাথর্ীরা চরকা েঘারােচ্ছ।
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েকাচরাব আশর্েম গান্ধীর েপাস্টকাডর্  েদখেছন এলা ভট্ট।

সু্কলপডু়য়ারা সবরমিত আশর্েম জেড়া হেয়েছ।
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আেমিরকা ও ভারেত জ্ঞােনর পর্াপয্তা,আেমিরকা ও ভারেত জ্ঞােনর পর্াপয্তা, ডঃ সয্াম িপেতর্াদার মন্তবয্ডঃ সয্াম িপেতর্াদার মন্তবয্

১৪ই জ১৪ই জুনু, ২০১৭, ইন্টারেনট আকন, ২০১৭, ইন্টারেনট আকর্র্ াইভ, সান ফর্ািন্সসেকাাইভ, সান ফর্ািন্সসেকা

রাষ্টর্দতূ েভঙ্কেটসন অেশাক। আমার বনু্ধ কালর্, আমার বহু বছেরর পিরিচত, ভারেত,
ভারেতর বাইের এবং মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ আমরা একসােথ কাজ কেরিছ। আমােদর
েহাস্ট, িমস্টার কােহল। ভদর্েলাক ও ভদর্মিহলা। শুভ সন্ধয্া।

ভারত এবং মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র মেধয্ জ্ঞান ভাগ কের েনওয়ার সংকর্ান্ত কেথাপকথেনর
এই িবেশষ অনষু্ঠােন আপনােদর মেধয্ আমার উপিস্থিত আমার কােছ সিতয্ই এক
িবেশষ পাওনা।

২০০৬ সােলর মাঝামািঝ সমেয় মনেমাহন িসং কতৃর্ক পর্িতিষ্ঠত জাতীয় জ্ঞান
কিমশেনর সভাপিততব্ করার সময় এই পর্কেল্পর পর্িত আমার আগর্হ িনিদর্ষ্টভােব জন্ম
েনয়। েসই সময় আমরা সিতয্ই একিবংশ শতেকর মেধয্ জ্ঞান িভিত্তক অথর্নীিত
পিরচালনার জনয্ পর্িতষ্ঠান এবং পিরকাঠােমা িনমর্ােণ আগর্হী িছলাম।

আমরা মূলত জ্ঞান পর্ািপ্তর উপর দিৃষ্ট িনবদ্ধ কেরিছলাম, যার অন্তভুর্ক্ত িছল গর্ন্থাগার,
েনটওয়াকর্ , অনবুাদ, ইিতবাচক কমর্ পিরকল্পনা, সংরক্ষণ, েকাটা, বর্ডবয্ান্ড েনটওয়াকর্
ইতয্ািদ। পর্াথিমক েথেক মাধয্িমক িবদয্ালয়, বৃিত্তমূলক িশক্ষা, িবশব্িবদয্ালয় িশক্ষা,
িচিকৎসা িশক্ষা, দরূ িশক্ষন, ওেপন েসাসর্ওয়য্ার, িশক্ষক পর্িশক্ষণ সব িদেকই আমােদর
নজর িছল।

তারপর আমরা জ্ঞান সৃিষ্টর ওপর, কারা জ্ঞান সৃিষ্ট কেরন, িকভােব জ্ঞান ৈতির কেরন-
এর ওপর মেনােযাগ িদই। এর পাশাপািশ আমরা েবৗিদ্ধক সম্পিত্ত, েপেটন্ট, কিপরাইট,
েটর্ডমাকর্  এবং কৃিষ, সব্াস্থয্ এবং কু্ষদর্ ও মাঝাির মােপর িশল্পগুিলেত জ্ঞান পর্েয়ােগর
েক্ষতর্ ইতয্ািদর িদেকও নজর িদই। অবেশেষ আেস পর্শাসিনক েক্ষেতর্ জ্ঞােনর ভূিমকা।
এই উেদয্ােগর ফলসব্রূপ আমরা জাতীয় জ্ঞান েনটওয়াকর্  ৈতির কেরিছ।

আমরা পিরেবশ, শিক্ত, জল, িশক্ষক পর্িশক্ষণ ইতয্ািদর জনয্ আলাদা েপাটর্ াল ৈতির
কেরিছ। অবেশেষ, আমরা মহাত্মা গান্ধীর ওপর িবরাট একিট েপাটর্ াল িনমর্াণ কির।

আমার েছাটেবলায় দশ বছেরর এক েছাট্ট বালক হেয় আিম গান্ধী সু্কেল েযতাম।
ৈদনিন্দন জীবেনর মেধয্ িদেয় আমােদর জীবেন সকল গান্ধীয় মূলয্েবাধেক মজ্জাগত
করা হেয়িছল। ওিড়শায় বসবাসকারী এক গুজরািট পিরবার িহেসেব, গান্ধীই িছেলন
আমার বাবামােয়র সােথ গুজরােটর একমাতর্ সংেযাগিবন্দু। পর্িতমুহূেতর্  আমােদর
ৈদনিন্দন কাযর্কর্ম এবং আমােদর িচন্তার মেধয্ িদেয় আমরা গান্ধীেক জীিবত রাখতাম।

যখন আমরা গান্ধী েপাটর্ ােলর ওপর কাজ করিছলাম, শুধুমাতর্ েসই সময়, আিম
কােলর্র কােজর সংস্পেশর্ আিস এবং আমরা সংযকু্ত হই। সরকাির দিলল েথেক
স্টয্ান্ডাডর্  েনওয়া এবং ইন্টারেনেট তুেল েদওয়া কালর্ এর লক্ষয্ িছল। আিম মেন কির,
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এটা খুব একটা গুরুতব্পণূর্ উেদয্াগ িছল, িকনু্ত কালর্ যখনই এটা করার েচষ্টা করিছল,
তখনই সরকার কতৃর্ক আদালেতর মামলাগুিলেত েফঁেস যািচ্ছল।

সব সরকারই মেন কের েয, িনরাপত্তা, অিগ্ন বা িনমর্াণ আইন সংকর্ান্ত স্টয্ান্ডাডর্ গুিল
সরকারী সম্পিত্ত। তারা বেল েয কালর্, ওেয়েব এিট তুেল িদেয় আইিপ [েবৗিদ্ধক
সম্পিত্ত] আইন লঙ্ঘন করেছ।

যখন আিম এটার কথা শুনলাম, তখন আিম আরও উেত্তিজত হেয় পড়লাম, কারণ
আমার কােছ এিট িছল গান্ধীর সতয্াগর্েহর পথ। আিম বললাম, কালর্, আমােদর এই
লড়াইটা লড়েত হেব। তারা আইনীভােব িঠক হেত পাের, িকনু্ত ৈনিতকভােব ভুল।

[সাধুবাদ]

এই সমস্ত স্টয্ান্ডাডর্ গুিল সিতয্ই জনসাধারেণর িনরাপত্তার জনয্, জনসাধারেণর
সম্পদ। তাহেল আপিন েকান কারেণ িবপলু এই জনতােক স্টয্ান্ডাডর্ গুিলর পর্ািপ্তর
অনমুিত েদেবন না? বািড়েত িবদযু্ৎ তার সংেযােগর জনয্ আমায় েকন স্টয্ান্ডাডর্
িকনেত হেব, যখন আিম জািন েয খারাপ তােরর জনয্ অিগ্ন সংকট হেত পাের?

সরকার আপনােক তা করার অনমুিত িদেচ্ছ না। কালর্ মািকর্ ন যকু্তরাষ্টর্, জামর্ািন, ভারত
েথেক শুরু কের েযেকােনা জায়গারই আপিন নাম করুন না েকন, সারা িবেশব্র
আদালেতর মামলায় জিড়েয় আেছ।

আমােদর কাজ মূলত ৈনিতকতার িভিত্তেত এর িবরুেদ্ধ লড়াই করা, এইভােব েয
এগুিল সব জনসাধারেণর তথয্, এেক জনসাধারেণর কােছ পর্কাশ করা উিচত এবং
েকউ সরকােরর পরুােনা, অচল আইনগুিল আর শুনেব না।

যখন আিম ইন্টারেনট এবং ইন্টারেনেটর শিক্তর িদেক তাকাই, আিম বুঝেত পাির েয
জ্ঞান এবং ইন্টারেনট আমােদর েয সুেযাগগুিল িদেয়েছ তােক বয্বহার করার
মানিসকতায় আমরা অেনক িপিছেয় রেয়িছ। ভারেত অেনকসময় আিম বলতাম েয,
আমােদর উনিবংশ শতকীয় মানিসকতা, িবংশ শতকীয় পদ্ধিত এবং একিবংশ শতকীয়
তথয্ যেুগর সুেযাগ রেয়েছ।

কালর্ যা করেত চাইেছ তা হল স্টয্ান্ডাডর্ গুিলেক জনসাধারেণর নজের এেন আমােদর
আইন পিরবতর্ন করেত।

চারপােশ েযিদেকই আপিন তাকােবন, আপিন েসই সব অচল পদ্ধিত েদখেত পােবন।
পেুরােনা পদ্ধিতর ওপর িনভর্ রশীল এমন কাউেক আপিন খুেঁজ পােবন না, িযিন
বলেবন, "এর এবার িবদায় েনওয়া পর্েয়াজন, আমােদর নতুন পদ্ধিত, নতুন আইন
ৈতির করেত হেব।" এমন িকছু িকছু ঘটনা ঘটেছ, িকনু্ত েসই গিতেত নয়।

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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আমরা যখনই জ্ঞান অথর্নীিতর িদেক তাকাই, তখনই আমরা উপলিব্ধ কির েয জ্ঞান
পর্কৃতই গণতেন্তর্র ভিবষয্েতর চতুথর্ স্তম্ভ। বতর্ মােন গণতেন্তর্র িতনিট স্তম্ভ রেয়েছ: কাযর্
িনবর্াহক, িবচার িবভাগীয় এবং সাংিবধািনক।

আমরা এিবষেয় িনিশ্চত েয জ্ঞান এবং তথয্ আগামীিদেন গণতেন্তর্র মূল চািবকািঠ। েয
েকােনা কারেণই েহাক এই বাতর্ ািট সিতয্ই বয্াপক সংখয্ক জনগেণর কােছ কাযর্করভােব
সম্পর্চািরত হয়িন। আজ একিদেক আমােদর কােছ এমন সব আইন রেয়েছ েযগুিল
অভাবী অথর্নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ আর আমরা এমন একটা েদেশ
বসবাস কির েযখােন পর্াচুেযর্র অথর্নীিত িবদয্মান।

উদাহরণ িহেসেবই ধরুন আমরা ভারেত পর্চুর খাদয্ উৎপাদন করেত পাির। িকছুিদন
আেগও মানষু জানত েয ভারত ৬০০ লেক্ষর েবিশ মানেুষর মুেখ খােদয্র েযাগান িদেত
পারেব না। ভারতেক একিট ঝুিড়র মত মেন করা হত। আজ ভারত েকবলমাতর্ ১.২
লক্ষ মানেুষর শুধু খােদয্র েযাগান িদেচ্ছ এমন নয়, ভারত উদব্ৃত্ত খাদয্ উৎপাদন করেছ।
অথচ একই সােথ ২০০ লক্ষ মানষু ভারেত অনাহাের ভুগেছ কারণ তথয্পর্যিুক্তেক
বয্বহার কের আমরা েসইসব রসদ সংগর্হ কির িন যােত মানষুেক সিঠক সমেয় সিঠক
ভােব খাদয্ সরবরাহ করা যায়।

এইগুিলই হল চয্ােলঞ্জ যার জনয্ পর্েয়াজন নতুন মানিসকতা নতুন িচন্তা।

এটা সিতয্ই আমায় এমন এক েক্ষেতর্ িনেয় এেসেছ েযখােন আিম েবশ িকছুিদন ধের
কাজ কেরিছ। আিম িবশব্াস কির পৃিথবীেক অপিরহাযর্ভােব পনুরায় সািজেয় েতালা
পর্েয়াজন।

কালর্ এবং আমার মেধয্ পর্ায় দ’ুবছর ধের এই িনেয় কেথাপকথন চেলেছ। িদব্তীয়
িবশব্যেুদ্ধর পরই েশষবার মািকর্ ন যকু্তরাষ্টর্ এই পৃিথবীটােক জািতসংঘ, িবশব্বয্াঙ্ক,
আইএমএফ, নয্ােটা, ডব্লুিটও, িজিডিপ, িজএনিপ, পর্িত মাথািপছু আয়, বয্ােলন্স
অফ েপেমন্ট, বািণিজয্ক ঘাটিত ইতয্ািদ সব ধরেনর সূচক িদেয় সািজেয় তুেলিছল।

িঠক েসই নকশািটর পর মাতর্ কুিড় বছর সমেয়র মেধয্ িবশব্বয্াপী ঔপিনেবিশকতার পতন
ঘেট। েদং িজয়াওিপং এেস বেলিছেলন, "আিম সাময্বােদর সােথ পুঁিজবাদেক সংযকু্ত
করেত যািচ্ছ।" গবর্ােচভ এেস েসািভেয়ত ইউিনয়েনর যা পর্েয়াজন িছল তার িঠক
িবপরীত কথা বেলিছেলন। িতিন তাঁর গেবষণায় বয্থর্ হন, িকনু্ত অেনকগুিল েছাট
েদশেক শিক্তর েযাগান িদেয় িতিন এই গেবষণায় সফল হেয়েছন।

গণতন্তর্, েখালা বাজার, পুঁিজবাদ, মানবািধকার ইতয্ািদ েয সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পরুেনা
ধাঁেচর েমৗিলক কথা িছল, তাই িনেয়ই সবাই আেস। এই ধাঁচিট মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র
েক্ষেতর্ ভােলাভােব কাযর্করী হেয়েছ। এটা এমন একিট িবষয় যা িবশব্বয্াপী বয্াপক
সংখয্ক েদেশর জনয্ পিরমাপেযাগয্, কািঙ্ক্ষত এবং কাযর্করী নয়।

ডঃ সয্াম িপেতর্াদার মন্তবয্ডঃ সয্াম িপেতর্াদার মন্তবয্
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তথয্ আমােদর এক নতুন নকশা ৈতির করার সুেযাগ েদয় যার মূলমন্তর্ হল
অন্তভুর্ক্তকরণ, মানব চািহদা, নতুন অথর্ৈনিতক পিরমাপ, অথর্নীিতর পনুরূদ্ধার,
পিরেবেশর পর্িত মেনােযাগ, েভােগর পিরবেতর্  সংরক্ষণ এবং অবেশেষ অিহংসা।

[সাধুবাদ]

পনুরায় যা গান্ধী িচন্তাধারার সােথই সম্পিকর্ ত। আমার মেন হয়, গান্ধী ইিতহােসর
তুলনায় বতর্ মান িবেশব্ আরও েবিশ পর্াসিঙ্গক।

ইন্টারেনেটর মাধয্েম আমরা পর্কৃত অেথর্ বয্াপক সংখয্ক তরুণেদর কােছ গান্ধীর
িচন্তাধারার িনেয় েপৗঁছেত পাির। নতুন পর্যিুক্ত এবং সম্ভাবনা সহ আমােদর পৃিথবীেত
যত সম্পদ রেয়েছ, েয তার জনয্ লড়াই করার েকােনা পর্েয়াজন েনই কারণ আগামী
কুিড় বছেরর মেধয্ দীঘর্েময়াদী উৎপাদন, খাদয্, পিরবহন, েযাগােযাগ, ঔষধ,
পিরেবশ, শিক্ত ইতয্ািদ েক্ষেতর্ এমন বয্াপক মাতর্ায় িকছু উৎপাদন হেব।

আমােদর সমােজর পনুগর্ঠেনর জনয্ সম্পূণর্ নতুন এক উপায় এর েদওয়া উিচত।

িবশব্েক নতুনভােব সাজােনা পর্সেঙ্গ এটা আজেকর খুব সামানয্ কেথাপকথন। সবাই
পরুেনা ধাঁেচর মেধয্ আটেক আেছ। সবাই মেন কের আমােদর মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র
অনকুরণ করা উিচত এবং ৭০ বছর আেগ মািকর্ ন যকু্তরাষ্টর্ যা কেরিছল তা আমােদরও
করেত হেব। আিম দঢৃ়ভােব িবশব্াস কির েয এই ধাঁচটা আজ আর কাজ করেছ না।

আিম মেন কির কালর্, ইন্টারেনট আকর্ াইভ এবং অনয্ানয্রা যা করার েচষ্টা করেছ, তা
এক অেথর্, তেথয্র গণতািন্তর্কীকরণ করা, জনগেণর ক্ষমতায়ন করা, িনেজেদর ভাগয্
িনমর্ােণ তােদর আেরা অিধকার েদওয়া, গণতেন্তর্ অংশগর্হেণ আেরা সহেযািগতা করা।

আজ, অেনক েদেশ গণতন্তর্ আেছ, িকনু্ত কাজ করার সব্াধীনতা খুব কম।

ইন্টারেনট আকর্ াইভ এবং ইন্টারেনট বৃহত্তর জনসাধারেণর হােত িবিভন্ন ধরেনর এই
দিললগুিল তুেল িদেচ্ছ, েযগুিল আবার েয েকােনা সময়, েয েকােনা স্থােন পর্ায়
িবনামূেলয্ উপলব্ধ, পর্াপয্, যা সারা িবেশব্র ভিবষয্তেক সম্পূণর্ অনয্ এক মাতর্া েদয়।

আিম এর শিক্ত সম্পেকর্  খুব উেত্তিজত। আিম এর অংশ হেত চাই। আিম আজ খুব
আনিন্দত েয কােলর্র সােথ এখােন থাকার সুেযাগ েপেয়িছ।

গত বছর ২রা অেক্টাবর কালর্ এবং আিম ভারেত িগেয়িছলাম। গান্ধী আশর্েম আমােদর
একিট বড় আেয়াজন িছল, েযখােন আিম পর্ায় একশত েলােকর একিট সভা ডাকতাম।

আমরা সবাই সারা িদন ধের এই িচন্তাই করতাম েয িকভােব আমরা বাইের গান্ধীবাদী
িচন্তাধারােক িনেয় েযেত পাির? িকভােব আমরা বািড়েত, সম্পর্দােয়, শহের, রােজয্,
েদেশর সােথ েদেশর অিহংস সম্পকর্  পর্িতষ্ঠা করেত পাির?
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দভুর্ াগয্বশত, এই িবেশব্ অিহংসার ওপর পর্িতিষ্ঠত েকােনা পর্িতষ্ঠান েনই। েটিবেল বেস
যারা শািন্ত আেলাচনা কেরন তারা পর্ায় সকেলই মূলত সামিরক বািহনীর। অিহংসার
পর্িত তােদর েকােনা আগর্হ েনই। অিহংসা েশখােনা যায় না।

আিম িশকােগােত বাস। ৫৩ বছর ধের আিম িশকােগােত বাস করিছ। আিম আপনােদর
বলিছ, সমস্ত পর্যিুক্ত ও সম্পেদর সহ সমস্ত দক্ষ বয্িক্তেদর সংস্পেশর্ েথেকও িশকােগা
৫৩ বছের একটুও পিরবিতর্ত হয়িন। িশকােগার চতুিদর্েক আেগর তুলনায় অেনক েবিশ
বন্দুক েগালাগুিল চেল।

এর এেকবােরই েকােনা কারণ েনই।

আপিন এটা েজেন অবাক হেবন েয, মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র পর্ায় এক শতাংশ মানষু
কারাগাের বন্দী। পর্িত একেশা জন িপছু একজন বন্দীর পিরসংখয্ােন মািকর্ ন যকু্তরাষ্টর্
সব েচেয় এিগেয়। আিম বলিছ, েযখােন িবেশব্ গেড় পর্িত হাজার জন িপছু একজন
বন্দী েসখােন মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ পর্িত একেশা জন িপছু একজন বন্দী, যা অভাবনীয়।

তথয্ পর্যিুক্তর মাধয্েম, বতর্ মােন েয সমস্ত উপাদান িনেয় আমরা কাজ করিছ তার
সাহােযয্, আমার মেন হয় আমােদর বয্াপক সংখয্ক মানেুষর মেধয্ আমােদর জ্ঞােনর
িবস্তার ঘটােত হেব। তােদর উপযকু্ত সরঞ্জাম িদেয় সিজ্জত করেত হেব, যা এখােন
আমরা করার েচষ্টা করিছ।

ভারত েথেক ৫০০,০০০ বই েনওয়া আর তারপর েসগুিলেক ইন্টারেনট আকর্ াইেভ
তুেল েদওয়া একিট িবরাট কাজ। আিম জািন েয ভারতীয় ভাষা গুজরািট, বাংলা,
ওিড়য়া, তািমল এবং িহিন্দেত এমন দদুর্ান্ত িকছু বই আেছ, েযগুিল িবেশব্র পডু়য়ারা
পড়েত পােরন না।

এমনিক তারা এটাও জােনন না েয এই সািহতয্ কতটা অথর্বহ। মানষু যখনই সািহতয্
িনেয় আেলাচনা বেলন, সবই ইংেরজী সািহতয্ সম্পেকর্ । েকউ তািমল সািহতয্ সম্পেকর্
ভাবেতই পােরন না।

দ’ুমাস আেগ আমার এক বনু্ধর সােথ আিম েদখা করলাম। িতিন বলেলন,
তািমলনাডু়র গর্ন্থাগাের িতিন একিট ৬০০ বছেরর পরুেনা বই খুেঁজ েপেয়েছন, েযখােন
িশশুলালন সংকর্ান্ত একিট অধয্ায় িতিন পেড়েছন। িতিন বলেলন, "আজ যিদ আিম ঐ
অধয্ায়িট ইংেরিজেত অনবুাদ কির, সমস্ত ডাক্তাররা অবাক হেয় যােবন," িকনু্ত এই
সািহতয্ হািরেয় যােচ্ছ কারণ এটা স্থানীয় ভাষায় রিচত।

আমােদর যেন্তর্র মেতা অনবুাদ করার ক্ষমতা পর্েয়াজন, যােত িবিভন্ন ভাষার অেনক
ভােলা বইেক ইংেরজীেত অনবুাদ করা েযেত পাের। কালর্ যা করার েচষ্টা কেরেছ তা
হল ইন্টারেনট আকর্ াইেভ িকছু ভারতীয় ভাষার বই রাখেত চাইেছ, েযটাও খুব বড়
একটা অবদান। এটা একটা খুব ভােলা সূচনা এবং আিম আশা করব অনয্ানয্ ভারতীয়
ভাষার আরও েবিশ েবিশ বই ইন্টারেনট আকর্ াইেভ েযন স্থান েপেত পাের।

ডঃ সয্াম িপেতর্াদার মন্তবয্ডঃ সয্াম িপেতর্াদার মন্তবয্
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কালর্, আপনার কেঠার পিরশর্েমর জনয্ আিম আপনােক ধনয্বাদ জানােত চাই, আপিন
যা কেরেছন তা গভীর পর্শংসার েযাগয্। আিম িবশব্াস কির আপিন আমােদরেক
ইন্টারেনট আকর্ াইভ সম্পেকর্  আেরা িকছু বলেবন, আপিন েয সমস্ত বই েরেখেছন এবং
যা ঘেট চেলেছ তার সম্পেকর্  আরও িবশেদ জানােবন।

এখােন ইন্টারেনট আকর্ াইেভ েথেক আিম আনিন্দত। এটা সিতয্ই একিট মিন্দর আসার
মত। এটা আমার কােছ অেনক অথর্বহ, কারণ এটা একটা জ্ঞােনর মিন্দর। আমার
িনমর্াণ সম্পেকর্  েকান ধারণা িছল। আিম এর সম্পেকর্  পেড়িছলাম। আিম কােলর্র কাছ
েথেক এর কথা শুেনিছ, িকনু্ত এখােন থাকেত েপের আিম ভীষণ খুিশ।

আিম আশা করব েযন আিম এখােন বারবার আসেত পাির এবং অংশগর্হণ করেত
পাির, আপনার সােথ কােজ হাত লাগােত পাির এবং এখােন যা চলেছ তা িকছুটা
িশখেত পাির। এর সােথ আবার আিম আসার জনয্ আপনােদর সবাইেক ধনয্বাদ
জানােত চাই।

আিম পয্ােনেল আমার সহকমর্ীেদর ধনয্বাদ জানােত চাই। আিম িকছু গুরুতব্পণূর্
মানেুষর সেঙ্গ পিরচয় করােত চাই, যােদর নাম আমায় বলেতই হেব, কারণ তারা
আমার ঘিনষ্ঠ বনু্ধ, পিরবার এবং এখােন উপিস্থত আেছন। শুরুেতই বলব আিম
আনিন্দত েয আমার িনেজর নাতনী আিরয়া এখােন উপিস্থত আেছ।

[সাধুবাদ]

এই পর্থম কথা েস আমায় কথা বলেত েদখেছন। েস আমায় িজেজ্ঞস করেলা, “দাদা।”
দাদা মােন ঠাকুরদা। েস বলেলা, "তুিম িক িবষেয় কথা বলেত চেলছ?" আিম বললাম,
"আিম জািন না।"

েস বলেলা, "তুিম িক েনাট বািনেয়ছ?" আিম বললাম, "না।"

[হািস]

েস বলেলা, "তুিম িক ভারেত েতামার েটিলেফান সংকর্ান্ত কাজ সম্পেকর্  কথা বলেব?"
আিম বললাম, "না।"

তারপর েস আবার িজজ্ঞাসা করল, "িকনু্ত তাহেল তুিম িক িবষেয় কথা বলেত
যােচ্ছা?" আিম আনিন্দত েয েস এখােনই আেছ।

আমার েমেয়ও এখােন আেছ আর যখন আিম জনসাধারেণর সামেন বকৃ্ততা িদই তখন
আিম তােক িনেয় েবশ িচিন্তত থািক, কারণ িকভােব তােক খুিশ করব এই েভেব। আিম
ভােলা বকৃ্ততা িদই না, আর েস আমায় বলেব, “বাবা, ওটা ভাল হয় িন।”

[হািস]
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তারপর এখােন আেছন আমার স্তর্ী, আমার পতুর্বধূ। আমার খুব কােছর বনু্ধ, ভারেতর
সাংসদ, দীেনশ িতর্েবদী, তার পিরবার, স্তর্ী এবং পেুতর্র সােথ এখােন আেছন।

[সাধুবাদ]

আমার আেরক বনু্ধ, রজত গুপ্ত এখােন আেছন। ধনয্বাদ তােক আসার জনয্।

[সাধুবাদ]

অবেশেষ, আমার আেরক বনু্ধ, িনিশথ েদশাই এবং তার পেুরা পিরবার মুমব্ই েথেক
এেসেছন। ধনয্বাদ, িনিশথ ভাই।

এবং এখােন আসার জনয্ আপনােদর সবাইেক ধনয্বাদ। এবং আমােদর বয্বস্থাপনা
করার জনয্ও আপনােদর ধনয্বাদ। ধনয্বাদ।

ডঃ সয্াম িপেতর্াদার মন্তবয্ডঃ সয্াম িপেতর্াদার মন্তবয্
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২০১৭ সােলর জেুন অনষু্ঠােনর িনদশর্ন সব্রূপ ভবেনর বাইের গান্ধীর েপাস্টার সাঁটােনা
হেয়িছল। েডিভড েগ্লন রাইনহােটর্ র ছিব।
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িসঙ্গারা, নান, আেমর লিসয্ এবং মুমব্ই েথেক আমদািনকৃত পর্চুর আচার ও মসলা েদওয়া
শুকেনা ফল পিরেবশন করা হয়। েডিভড েগ্লন রাইনহােটর্ র ছিব।

দীেনশ িতর্েবদী (বাঁ িদেক) ইন্টারেনট আকর্ াইেভর অনষু্ঠােনর আেগ আেয়স কের আচার এবং
িসঙ্গারা খােচ্ছন। েডিভড েগ্লন রাইনহােটর্ র ছিব।
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বর্ুেয়স্টার কেহল ও সয্াম িপেতর্াদা অনষু্ঠােনর আেগ িনেজেদর মেধয্ পরামশর্ করেছন। েডিভড
েগ্লন রাইনহােটর্ র ছিব।

দীেনশ িতর্েবদী এবং তাঁর পিরবার বকৃ্ততা শুনেছন। েডিভড েগ্লন রাইনহােটর্ র ছিব।
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ইন্টারেনট আকর্ াইেভ অনষু্ঠােনর সমািপ্তর পর আেমর লিসয্ উপেভাগ করেছন। েডিভড েগ্লন
রাইনহােটর্ র ছিব।

ইন্টারেনট আকর্ াইেভ মাননীয় রাষ্টর্দতূ েভঙ্কটসন অেশাক পেূজায় ঘন্টার গুরুতব্ বয্াখয্া করেছন।
েডিভড েগ্লন রাইনহােটর্ র ছিব।
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এক রূপান্তিরত িগজর্ার একিট ঘের আেয়ািজত ইন্টারেনট আকর্ াইভ, এক জ্ঞােনর মিন্দেরর
জনয্ উপহার সব্রূপ একিট কুিড় পাউন্ড পেূজার ঘন্টার ওপর সভাপিততব্ করেছন রাষ্টর্দতূ
অেশাক। েডিভড েগ্লন রাইনহােটর্ র ছিব।
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ভারত ও আেমিরকায় জ্ঞােনর পর্েবশািধকার,ভারত ও আেমিরকায় জ্ঞােনর পর্েবশািধকার, কালকালর্র্ মালাম মালামুুদ এরদ এর
মন্তবয্মন্তবয্

১৪ জ১৪ জুনু, ২0১৭, ইন্টারেনট আকন, ২0১৭, ইন্টারেনট আকর্র্ াইভ, সান ফর্ািন্সসেকাাইভ, সান ফর্ািন্সসেকা

ধনয্বাদ সয্াম। অেক্টাবের সয্ােমর সােথ টয্ািগং করার জনয্ আিম আনিন্দত িছলাম
েযেহতু িতিন সম্পূণর্ ভারত দশর্েন েবিরেয়িছেলন। গান্ধীজীর জন্মিদেন আমরা সাবমর্তী
আশর্েম বকৃ্ততা িদেয়িছলাম, রাজস্থােনর েসন্টর্াল ইউিনভািসর্িটর েমেয়া বয় কেলেজ
ইিন্ডয়ান ইনিস্টিটউশন অব ইিঞ্জিনয়ােসর্র বকৃ্ততা িছল এবং সবর্তর্ িতিন
পর্শংসাসূচকেদর িদেয় িঘের িছেলন। যখন আমরা গান্ধীর আশর্েম গািড় েথেক েবর
হলাম েসখােন অন্তত ১০০ জন েলাক িছল যারা তােক িঘের েসলিফ িনিচ্ছেলন।

৫০ বছেররও েবিশ সময় ধের ভারেত তাঁর অবদান, েযমন পর্িতিট গর্ােম েটিলেফান
িবস্তার করা েথেক তার সাম্পর্িতক কাজ যা হল পর্ধানমন্তর্ীেদর উপেদশ েদওয়া,খাদয্
বয্াংকগুিল গেড় েতালা এবং আরও অেনক িকছু, হল অসীম । আজ রােত আমােদর
েযাগদান করার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ।

আমার কেয়কিট েশষ করার িচন্তাভাবনা আেছ, িকনু্ত আিম েসগুেলা বলার আেগই,
আিম অমেনােযাগী হেয় পড়ব যিদ না আিম িকছু েলাকেক ধনয্বাদ জানাই যােদর
কাঁেধর উপর ভর িদেয় আমরা আজ রােত এখােন দাঁিড়েয় আিছ। কােনর্গী েমলন
ইউিনভািসর্িটর দশর্নীয় পর্েচষ্টা ছাড়া ভারেতর িডিজটাল লাইেবর্ির কখেনা সম্ভব িছল
না এবং অধয্াপক রাজ েরিড্ড এবং িডন েগ্লািরয়া েসন্ট েক্লয়ার দব্ারা অগর্ণী িমিলয়ন
বুক পর্েজক্ট।

ভারেত, িডিজটাল লাইেবর্ির অব ইিন্ডয়া পর্েজেক্টর েনতৃেতব্ একজন িবিশষ্ট
কিম্পউটার িবজ্ঞানী অধয্াপক নারায়ণসব্ামী বালকৃষ্ণন রেয়েছন। ভারেতর িডিজটাল
লাইেবর্রী এখন সারা েদশ জেুড় ২৫ িট স্কয্ান েসন্টারসহ ভারত সরকােরর একিট
পর্কল্প, এবং এিট একিট িবশাল উেদয্াগ।

লাইেবর্িরেত স্কয্ান করা ৫৫,০০০ বই রেয়েছ, এবং আমােদর কােছ ৪০০,০০০
400,000 এরও েবিশ িস্পিনং রেয়েছ এবং েসগুিল ইন্টারেনট আকর্ াইেভ পাওয়া যায়।
আমরা পর্কেল্পর সেঙ্গ ঘিনষ্ঠভােব কাজ করার জনয্ আনিন্দত।

এিট সিতয্ই একিট অসাধারণ সংগর্হ, িবেশষত ভারতীয় ভাষার েক্ষেতর্ । িহিন্দেত
৪৫,০০০ এর উপের বই রেয়েছ, সংসৃ্কত ভাষায় ৩৩,০০০, বাংলােত ৩০,০০০ ,
এবং আরও অেনক িকছু রেয়েছ। সামিগর্কভােব, 50 িট িভন্ন ভাষা পর্িতিনিধতব্ করা
হেয়েছ।
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যখন ইন্টারেনট আকর্ াইেভ বইগুিল পর্েবশ করােনা হয়, তখন আপিন েদখেত পােবন
েয মূল PDF ফাইল ছাড়াও, তারা অপিটকয্াল কয্ােরক্টার েরকগিনশন এর মাধয্েমও
চািলত করা হয়।

OCR ছাড়াও, আপিন েদখেত পােবন েয বইগুিল আপনার ই-বুক িরডার, আপনার
িকন্ডল এবং আপনার টয্াবেলেটর সােথ কাজ কের এমন ফমর্য্ােটও রূপান্তিরত করা
আেছ। আপিন উন্নত িনণর্ায়ক বয্বহার কের সংগর্হ জেুড় অনসুন্ধান করেত পারেবন,
এবং আপিন এমনিক বইেয়র িভতেরও অনসুন্ধান করেত পারেবন।

আমরা সংগর্েহর জনয্ যা করার েচষ্টা করিছ তা হল েমটােডটা উন্নত করেত সহায়তা
করা। ইন্টারেনট আকর্ াইেভর ইিঞ্জিনয়ােরর মেধয্ একজন িশেরানাম, িনমর্াতা এবং
অনয্ানয্ েমটােডটার অস্পষ্ট িমিলত েক্ষেতর্র উপর পরীক্ষা করেছ এবং পর্িতিট বইেক
ISBN নমব্র এবং ওেপন লাইেবর্রী কাডর্  কয্াটালগ এর মত শনাক্তকারীর সােথ িলংক
করার েচষ্টা করেছ।

আপিন িডিজটাল লাইেবর্রী অব ইিন্ডয়া-র পর্িতিট আইেটেমর নীেচ লক্ষয্ করেবন
"িরিভউ" করার জনয্ একিট স্থান আেছ। অধয্াপক ডিমিনক উজািস্টক, আলবাটর্ া
িবশব্িবদয্ালেয়র িবিশষ্ট সংসৃ্কত পিণ্ডত, িতিন এই স্থানিট তার জানা ডজেনর েবিশ
বইেয় আরও ভাল েমটােডটা েযাগ করার জনয্ বয্বহার করেছন।

আপিন একই িজিনস করেত পারেবন! যিদ আপিন গুজরািট ভাষায় কথা বেলন,
উদাহরণসব্রূপ, 13,000 গুজরািট গর্ন্থ আপিন একটু পেড় েদখেবন এবং িরিভউ
েস্পসিট বয্বহার করেবন আমােদর জানােত যিদ েকানও ভাল িশেরানাম বা েলখক
থােক, অথবা যিদ আমরা এিট পেুরাপিুর ভুল েপেয় থািক! আমােদর আপনার সাহাযয্
দরকার।

আজ রােত আমােদর িদব্তীয় সংগর্হ হল িহন্দ সব্রাজ, একিট পর্কল্প যা আিম অেনক
মজা কের একতর্ কেরিছলাম। যখন আিম সয্ামেক িকছুক্ষণ আেগ েদখেত েগিছলাম
তখন এিট শুরু হেয়িছল। আমরা যখন চয্ািটং করিছলাম, তখন িতিন তার লয্াপটপ
েটেন েবর কের বলেলন, "েতামার কােছ ডর্াইভ আেছ?"

আিম তােক একিট USB ডর্াইভ হস্তান্তর কির এবং আমরা কথা বলা অবয্াহত রািখ।
েশষ পযর্ন্ত, িতিন আমােক PDF ফাইেলর নয় িগগাবাইট হস্তান্তর কেরিছেলন। আিম
তােক িজেজ্ঞস করলাম েসগুেলা িক িছল এবং িতিন বেলন, "নতুন ইেলকটর্িনক
সংস্করেণ মহাত্মা গান্ধীর সংগৃহীত রচনাগুিলর ১০০িট খন্ড। " আিম অবাক হেয়
েগলাম।

সংগৃহীত রচনাগুিলর ১০০িট খন্ড সাবমর্তী আশর্ম দব্ারা িনিমর্ত করা হেয়িছল, িবেশষ
কের দীনা পয্ােটল দব্ারা, িযিন বহু বছর ধের মহাত্মার কােজর এই ৈবদযু্িতন সংস্করণ
ৈতিরর জনয্ েসব্চ্ছােসবকেদর একিট দেলর সােথ কেঠার পিরশর্ম কেরেছন। এটা সিতয্ই
একিট মহৎ সাফলয্! িতিন এখন সম্পূণর্ ১০০িট খেন্ডর িহিন্দ সংস্করণ ৈতিরর জনয্
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তথয্গুিল একিতর্ত করেছন এবং আিম একসােথ েসটার আসা েদখেত চাই। তার সােথ
কাজ করার এটা একিট বাস্তব সুখানভুব।

আিম যখন সংগৃহীত কাজগুিল েপাস্ট কির, আিম একিট অনরুূপ েরখার মেধয্ েনেট
অনয্ সম্পেদর জনয্ পর্ায় খুেঁজ েবড়াতাম এবং একিট সরকােরর সাভর্ াের জহরলাল
েনহরুর সম্পূণর্ কাজ খুেঁজ পাই, িকনু্ত একিট ভয়ানক বয্বহারেযাগয্ ফরেমেট নয় এবং
আিম েসগুিলেক একতর্ কের রািখ PDF ফাইেল। িতনিট খন্ড অনপুিস্থত িছল, এবং
আিম তােদর দিুট েপেয়িছ এবং স্কয্ান কের েরেখিছ, এবং শুধুমাতর্ েশষিট অডর্ ার
কেরিছ। আমরা পর্ায় ৭৮ খেন্ডর মেধয্ ৭৭িট িনেয় সম্পূণর্।

অনরুূপভােব, ডাঃ বাবাসােহব আেমব্দকেরর সম্পূণর্ কােজর পর্থম ২০িট খন্ড একিট
সরকাির ওেয়ব সাভর্ াের িছল, এবং আিম খুিশ হেয় েঘাষণা করিছ েয, আমরা এখন
েসই সংগর্হ েক ছয়িট খন্ড িদেয় সম্পূণর্ কেরিছ যা পেূবর্ উপলব্ধ িছল না, যােত েসটিট
এখন সম্পূণর্ হয়।

সংগর্হিট যিদও বইেয়র েচেয় অেনক েবিশ। অল ইিন্ডয়া েরিডওেত গান্ধীিজর কথা
বলার ১২৯ িট অিডও ফাইল রেয়েছ । পর্িতিট অিডও ফাইেলর জনয্, আিম সংগৃহীত
কাজ েথেক ইংরাজী অনবুাদ বা পর্িতেবদনিট েবর কের িদেয়িছলাম এবং আইেটেমর
সােথ তা িদেয় িদেয়িছলাম। বকৃ্ততা েশানার পর, আপিন অনবুাদিট পড়েত পােরন,
জনয্ এরপর সংগৃহীত কাজগুিলেত িক্লক করুন গান্ধীিজ আগামী িদন ও তার আেগর
িদন িক বেলিছেলন তা েদখার জনয্, আপিন শুনেত পারেবন তার আশ্চযর্জনক
জীবেনর েশষ বছেরর অিভভাষণ।

গান্ধী-িজর অিডও ফাইল ছাড়াও, েসখােন েনহরু, রবীন্দর্নাথ ঠাকুর, রাজীব গান্ধী,
ইিন্দরা গান্ধী, েনতাজী সুভাষ চন্দর্ েবাস, অধয্াপক রাধাকৃষ্ণন, সদর্ার পয্ােটল, এবং
আেরা অেনেকর েবশ কেয়কিট অিডও ফাইল আেছ।

আিম সিতয্ই আনিন্দত েয এই সংগর্েহও ১৯৮৮ সােলর দরূদশর্েনর পর্ডাকশান ভারত
এক েখাজ এর ৫৩িট পবর্ রেয়েছ, ভারেতর ইিতহাস যা েনেহরু বেলিছেলন তার
অসাধারণ বইেয়, দয্ িডসকভাির অফ ইিন্ডয়া, েযটা িতিন েজেল বেস িলেখিছেলন।

সমস্ত ৫৩িট পেবর্ ইংেরিজ সাবটাইেটল রেয়েছ এবং আমরা ই-ভাষা ভাষা পিরেষবািদ
(E-Bhasha Language Services) নামক একিট উদ্ভাবনী েবঙ্গলুরু স্টাটর্ আেপর সােথ
কাজ করিছ। ছয়িট পেবর্র জনয্- উভয় গান্ধীর পবর্ এবং উভয় রামায়েনর পেবর্র সােথ-
এখন আমােদর েকবল ইংেরজীেতই নয়, িহিন্দ, উদুর্, পাঞ্জাবী এবং েতেলগুেতও
সাবটাইেটলগুিল রেয়েছ। আমােদর আশা হেচ্ছ ৫৩ িট পেবর্ সাবটাইেটল েদওয়া যােত
ভারেতর ইিতহাস সারা ভারেত এবং সারা িবশব্ জেুড় সু্কেল বাচ্চােদর কােছ পাওয়া
যায়।

ভারত সম্পেকর্  আমােদর কােছ আরও দিুট সম্পদ রেয়েছ।

কালকালর্র্ মালাম মালামুুদ এর মন্তবয্দ এর মন্তবয্
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পর্থমত, আিম তথয্ মন্তর্ণালয় সাভর্ াের ৯০,০০০০ ফেটাগর্াফ েপেয়িছ যা
জনসাধারেণর দশর্নেযাগয্ িছল, িকনু্ত খুব সুিবধাজনক ভােব নয়। আিম তােদর সবাকিট
েবর কির, এবং ১২,০০০ ছিব িনেয়িছ যা উচ্চমােনর এবং ঐিতহািসক গুরুেতব্র সােথ
রেয়েছ এবং েশর্ণী অনযুায়ী তােদর িফ্লকাের েরেখিছ। আপিন েটর্ন, বা মিন্দর, বা
গর্ামীণ ভারত, বা িকর্েকট, বা েনহরু এবং ইিন্দরা গান্ধীর ছিব যখন েস েছাট েমেয়
িছল, েসগুিল সব েসখােন েপেয় যােবন।

অবেশেষ, একিট সংগর্হ যা িনেয় আিম সবর্ািধক সময় বয্য় কেরিছ, এবং এিট ভারেতর
১৯,০০০ এরও েবিশ সরকারী ভারতীয় পর্মান মানগুিল, যা হল পর্যিুক্তগত সাবর্জনীন
িনরাপত্তা পর্মান মানসমূহ। আপিন ইন্টারেনট আকর্ াইভ খুেঁজ েপেত পােরন এবং
আমার law.resource.org সাভর্ াের এিট খুেঁজ েপেত পােরন।

আমােদর িবশব্ হল একিট পর্যিুক্তগত িবশব্ আজ। পর্যিুক্তগত সাবর্জনীন িনরাপত্তা পর্মান
মানসমূহ ভারেতর জাতীয় িবিল্ডং েকাড, কীটনাশেকর িনরাপদ পর্েয়ােগর পর্মান মান,
মশলা এবং খাদয্ পর্িকর্য়াজাতকরেণর জনয্ পর্মান মান, েটক্সটাইল েমিশেনর যথাযথ
িকর্য়াকলােপর জনয্ পর্মান মান, েসতু এবং রাস্তার িনরাপত্তা এবং আরও অেনক
িকছুেক িনেজর আওতায় রােখ।

এই পর্মান মানগুিল অেনক আইন দব্ারা দরকার হয় বা আইেন পর্ণয়ন করা হয়। তারাই
হল আইন। ডজেনর েবিশ পণয্ আেছ যা আপিন ভারেত িবিকর্ করেত পারেবন না যিদ
না এিট একিট িনিদর্ষ্ট ভারতীয় পর্মান মান, েযমন িসেমন্ট, গৃহস্থািল ইেলকটর্িনক পণয্,
খাদয্ পণয্ এবং অেটােমাবাইল আনষুািঙ্গকগুিল ,পরূণ করেত পর্তয্িয়ত হয়।

কারখানাগুিল এবং পণয্গুিল িনরাপদ রাখেত আইনগুিল েজেন রাখা উিচত যা
ভারেত এবং িবেদেশ বয্বসা পিরচালনার জনয্ অপিরহাযর্। আপিন এই িনয়ম দব্ারা না
করা পযর্ন্ত আপিন ভারেত করেত পারেবন না। এই েকাডগুিল হল আইন।

িকনু্ত, এিট অথর্নীিতর েচেয় আেরা অেনক েবিশ। ভারতীয় পর্মান মানগুিল কীভােব
ভারতীয় শহর ও গর্ামগুিলেক িনরাপদ রাখেত, িকভােব িবপজ্জনক সামগর্ীগুিল
পিরবিহত করা উিচত, আগুেনর েক্ষেতর্ সু্কল এবং জনসাধারেণর ভবেন যথাযথ পর্স্থান
পর্দান করা, িকভােব িবদযু্ৎ িনরাপদভােব সুরিক্ষত করা উিচত তা উেল্লখ কের। পর্িতিট
শহেরর অিফসার, সু্কল েহডমাস্টার, িবিল্ডং মািলক এবং সংিশ্লষ্ট নাগিরকেদর এই
গুরুতব্পণূর্ সরকাির তথয্ পর্েবশািধকার থাকা উিচত।

এিট শুধু অথর্নীিত ও জনসাধারেণর িনরাপত্তা সম্পিকর্ ত নয়, এিট িশক্ষা সম্পেকর্ ও।
ভারতীয় পর্মান মানগুিল ভারেতর পর্যিুক্তগত িবেশব্র েসরা কিডফািয়ড জ্ঞান
পর্িতিনিধতব্ কের। মানগুিল িবখয্াত ইিঞ্জিনয়ার, সরকাির কমর্চারী, এবং অধয্াপক দব্ারা
ৈতির করা হয় যারা তােদর সমেয় েসব্চ্ছােসবী িহেসেব কাজ কেরিছেলন। এই মানগুিল
ভারতীয় িবশব্িবদয্ালেয় ছয় িমিলয়ন ইিঞ্জিনয়ার িশক্ষাথর্ীেদর দব্ারা বয্বহার করা একিট
গুরুতব্পণূর্ িশক্ষামূলক সরঞ্জাম।
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ভারতীয় পর্মান মানগুিলর জনয্, আমরা েকবলমাতর্ স্কয্ান এবং নিথপতর্গুিল েপাস্ট
করার েচেয় েবিশ িকছু কেরিছ। ১,০০০-এর কাছাকািছ মূল মানগুিল আধুিনক HTML
এ রূপান্তিরত করা হেয়েছ। আমরা েখালা SVG ফরেমেট িচতর্গুিল পনুরায় অঙ্কন
কেরিছ, আমরা েটিবলগুিল পনুরায় েসট কেরিছ। এর অথর্ হল আপিন আপনার
েমাবাইল েফােন মানগুিল েদখেত পারেবন এবং আপনার কাগজ বা সফটওয়য্ার
েপর্াগর্ােম উচ্চমােনর িচতর্ এবং পাঠিট কাট এবং েপস্ট করা সহজ, তারা আরও েবিশ
বয্বহারেযাগয্ হেয় উেঠেছ।

সারা িবেশব্, শুধু ভারেত নয়, পর্যিুক্তগত সাবর্জনীন িনরাপত্তা আইন খুব উচ্চ মূেলয্
িবিকর্ হয় এবং তােদর অেনেকই অনিুলিপ িনিষদ্ধ কের কেঠার কিপরাইট েনািটশ জাির
কের। উদাহরণসব্রূপ, ভারেতর জাতীয় িবিল্ডং েকােডর মূলয্ হল ১৩,৭৬০ টাকা। েসটা
হল $ ২১৩। একিট বইেয়র জনয্! ভারেত! এবং, যিদ আপিন ভারেতর বাইেরর
একিট িকনেত চান তেব ৈবেদিশক মূলয্ হল ১.৪ লাখ টাকা। $ ২০০০। একিট
বাধয্তামূলক িবিল্ডং েকােডর জনয্!

েকউ মেন করেব এটা সুস্পষ্ট েয এই নিথপতর্গুিল, যার মেধয্ আইেনর শিক্ত রেয়েছ
এবং আমােদর সমােজর িনরাপত্তােক িনয়ন্তর্ণ কের তা সহজলভয্ হওয়া উিচত, তেব
িবশব্জেুড় এই সাজর্নীন িনরাপত্তা আইনগুিল েবিশরভাগ কষ্টদায়ক পদ এবং কয্ািভয়ার
মূেলয্র অধীেন িবিকর্ করা হেয়েছ। এিট একিট ৈবিশব্ক সমসয্া, একিট সমসয্া যা পক্ষীয়
রাজনীিত এবং রাজৈনিতক িবভাজেনর বাইের েপৗঁেছ যায়।

আিম ১০ বছর আেগ এই পিরিস্থিতর পিরবতর্ন করেত েবিরেয় পেরিছলাম, এবং এিট
একিট দীঘর্ যাতর্া িছল। ভারেত, আমরা মন্তর্ণালয়েক আনষু্ঠািনকভােব এই সরকাির
নিথপতর্গুিলর আরও েখালা িবতরেণর জনয্ আমরা মামলা দােয়র কেরিছ। আিম এই
আেবদনিটেত সয্ােমর, ইন্টারেনেটর জনক িভন্ট িসফ্ফ-এর এবং সমগর্ ভারেতর
িবিশষ্ট ইিঞ্জিনয়ািরং অধয্াপেকর হলফনামা সহ েযাগ কেরিছলাম।

যখন আেবদনিট বািতল করা হয়, তখন আমরা িনউিদল্লীেত িদিল্লর মাননীয় হাইেকােটর্
জনসাধারেণর সব্ােথর্ মামলািট উপস্থাপন কের যা এখন চলেছ। আিম ভারেত আমার
দইু সহকমর্ী, একজন পিরবহন ইিঞ্জিনয়ার, শর্ীিনভাস েকাদালী এবং ডঃ.সুশান্ত িসনহা,
ইিন্ডয়ান কানেুনর িনমর্াতা, একিট মুক্ত, সবর্জনীন বয্বস্থা যা আদালেতর মতামত এবং
সমস্ত আইনগুিলেত পর্েবশািধকার সরবরাহ কের।

আমরা হাইেকােটর্ র সামেন িম. িনিশথ েদশাই এবং তার ফামর্ মাননীয় সালমান খুরিশদ,
পবূর্ আইনমন্তর্ী ও পবূর্ পররাষ্টর্মন্তর্ী দব্ারা পর্িতিনিধতব্ কির। আিম খুব খুিশ েয িম. েদশাই
আজ রােত আমােদর সােথ আেছন।

আইেনর পর্াপয্তা শুধু ভারেতর জনয্ একিট পর্শ্ন নয়, এিট একিট িবশব্বয্াপী চয্ােলঞ্জ।
মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ েকাটর্  অফ আিপলগুিলেত আমােদরও অনরুূপ মামলা রেয়েছ এবং
ইউেরােপ আমরা জামর্ািনর আদালেত যদু্ধ করিছ নাগিরকেদর অিধকােরর জনয্, EU-
বাধয্তামূলক িনরাপত্তা মানগুিল পড়ার জনয্ এবং েপাস্ট করার জনয্। আমােদর মািকর্ ন

কালকালর্র্ মালাম মালামুুদ এর মন্তবয্দ এর মন্তবয্
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যকু্তরােষ্টর্র েক্ষেতর্ আমরা EFF এবং েফনউইক ও ওেয়স্ট কতৃর্ক কলিমব্য়ার েজলায়
পর্িতিনিধতব্ করিছ এবং আিম আনিন্দত েয EFF এর িমস স্টল্টজ আজ রােতর্র
দশর্কেদর মেধয্ আেছ।

এই িবশব্বয্াপী আইনী পর্চারািভযােনর েযটা অসাধারণ েসটা হল , সকল আইনজীবী পর্
েবােনা(pro bono) িভিত্তেত কাজ করেছন, িবনামূেলয্ কাজ করেছ, যার মেধয্ রেয়েছ
িম.েদসাই এবং িম.খুরিশদ। সারা িবশব্ জেুড় নয়িট আইন সংস্থা আমােদর সরকারেক
আেবদন করেত সহায়তা কেরেছ এবং িবনামূেলয্ আইিন সহায়তায় হাজার হাজার ঘন্টা
অবদান কেরেছন ।

কারণ তারা িবশব্াস কের েয আইেনর শাসন দব্ারা শািসত েদশগুিলেত আইনগুিল
অবশয্ই সহজলভয্ হওয়া উিচত কারণ আইেনর অজ্ঞতা েকানও অজহুাত নয়।
আইনগুিল পড়ার জনয্ সকেলর কােছ অবশয্ই সহজলভয্ হেব কারণ একিট গণতেন্তর্,
আইনগুিল জনগেণর মািলকানাধীন, সরকার আমােদর জনয্ কাজ কের। আমরা
আইেনর মািলক। আমরা যিদ আমােদর জ্ঞাত নাগিরক হেত চাই তেব আমােদর
অবশয্ই আমােদর অিধকার এবং আমােদর বাধয্বাধকতাগুিল জানা উিচত। গণতন্তর্
এর পর িনভর্ র কের।

যখন গান্ধী-িজ দিক্ষণ আিফর্কায় িছেলন, তখন িতিন একজন আইনজীবীর েচেয়ও
অেনক েবিশ িছেলন। িতিন একজন পর্কাশক িছেলন। িতিন আদালত ও আেবদেনর
মাধয্েম িবশব্েক পিরবতর্ন করেত েচেয়িছেলন, এবং তার সমেয়র সামািজক
িমিডয়ােতও। িতিন একজন ব্লগার িছেলন, একিট সংবাদ িসিন্ডেকটর। িতিন পর্কাশনার
পর্যিুক্তর বয্বহাের উদ্ভাবনী হাই-েটক িছেলন।

যখন িতিন িফিনক্স আশর্মিট খুেলিছেলন, তখন তারা পর্থম কাজিট িহেসেব ডারবােনর
মুদর্ণযন্তর্িট েভেঙ েফেল, এিট চারিট ওয়াগেন েলাড কেরিছল, যার পর্েতয্কিট 16 িট
বলেদর একিট দল দব্ারা চািলত হেয়িছল এবং তারা েসই মুদর্ণযন্তর্িট গভীর জঙ্গেল
েফেল িদেয় আেস।

যখন তারা িফিনেক্সর নতুন সাইেট েপৗঁেছিছল, তখন েকানও ভবন িছল না। তােদর
ৈতির করা পর্থম ভবন িছল মুদর্ণ েপর্স ঘর, তা েশষ না হওয়া পযর্ন্ত তারা বাইের কয্াম্প
কের িছল। িফিনেক্স, সবাই টাইপেসট করেত িশেখেছ, সবাই মুদর্ণযেন্তর্র সােথ সময়
কািটেয়েছ।

এটােকই গান্ধী-িজ রুিট শর্ম বলেতা, পর্িতিদন আপনার হাত িদেয় িকছু করেছন।
আিদপসু্তক ৩:১৯ বলেছ েয, "েতামার কপােলর ঘােমর দব্ারা তুিম েতামার খাবার খােব"
এবং এিট তার দশর্েনর মূল েকন্দর্ হেয় উেঠিছল। গান্ধী-িজ বেলেছন:

"বুিদ্ধমান রুিট শর্ম েয েকােনা িদন সামািজক েসবার সেবর্াচ্চ রূপ। এর েচেয়ও ভাল িক
হেত পাের েয একজন মানষু তার বয্িক্তগত শর্ম দব্ারা েদেশর দরকারী সম্পেদ েযাগদান
করেছ? 'হেচ্ছ' হল 'করা "

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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এিট একিট অসাধারণ িববৃিত, একিট েযখােন আমােদর সবার মেনােযাগ েদওয়া
উিচত। আমােদর সকলেক অবশয্ই রুিট শর্েমর কাজ করেত হেব, এবং আমােদর
সকলেক অবশয্ই জনসাধারেণর কমর্ী, যা গান্ধী-িজ বেলন, আমােদর সমাজেক আরও
ভাল করার জনয্ মানষুজন কাজ করেছ, যা গান্ধী-িজ “িনজ সব্ােথর্র পিরবেতর্  চাকিরর
পাঠয্" বেল থােকন। রুিট শর্ম ও জনসাধারেণর কাজ িছল গান্ধীর দশর্েনর দিুট িভিত্ত
এবং এই িশক্ষার উেদ্দশয্গুিল সাধারণ লেক্ষয্র চারপােশ মানষুেক একিতর্ত হওয়ার
জনয্ অনপুর্ািণত এবং েপর্িরত কেরেছ।

আজ আমােদর দিুনয়া একিট িবভর্ািন্তকর জায়গা। আিম ওয়ািশংটন, D.C েত 15 বছর
কাজ কেরিছ এবং আিম কখেনাই এই ধরেনর িবভর্ািন্তেত আমােদর সরকারেক েদিখিন।
মািকর্ ন যকু্তরাষ্টর্ এই ধরেনর িবশৃঙ্খলার মুেখামুিখ হওয়া একমাতর্ েদশ নয়, যিদও
আমরা অবশয্ই পেূবর্ অিনধর্ািরত স্তের িবশৃঙ্খলা সৃিষ্ট কেরিছ বেল মেন হেচ্ছ।

সারা িবশব্ জেুড় যদু্ধ, রােষ্টর্র িবরুেদ্ধ রােষ্টর্র সিহংসতা, জনগেণর িবরুেদ্ধ রােষ্টর্র
সিহংসতা, এেক অপেরর িবরুেদ্ধ জনগেণর সিহংসতা, নারী ও িশশুেদর িবরুেদ্ধ, িভন্ন
িভন্ন মানেুষর িবরুেদ্ধ। সন্তর্াসবােদর আতঙ্কজনক ও ভয়ঙ্কর আচরণ আেছ।

দিুভর্ক্ষ ও েরাগ আেছ যা আমরা েকবল ইচ্ছা করেল বন্ধ করেত পাির।

আমােদর গর্েহর িবরুেদ্ধ সিহংসতার িহংসাত্মক আচরণ আেছ,সিহংসতা যা আমরা
অতীেত অজ্ঞতার মেধয্ কেরিছ িকনু্ত আজেক আমরা পণূর্ জ্ঞােনর সােথ আমােদর
অবেহলার পর্ভাব সংঘিটত করিছ।

বয্িক্ত িহেসেব, িবিচ্ছন্ন করা, আমােদর ৈদনিন্দন জীবন যাপেনর জনয্ এবং আমােদর
ক্ষমতার বাইের যা মেন হেচ্ছ তা উেপক্ষা করা, জনসাধারেণর জীবেন অংশগর্হণ েথেক
পর্তয্াহার করা , আমােদর েনতােদর দায়ী করা বন্ধ করা, খুব পর্লুব্ধকর মেন হয়। িকনু্ত ,
েসটা ভুল হেব।

জন এফ েকেনিড একবার বেলিছেলন েয আমরা যিদ িবপ্লেবর শািন্তপণূর্ উপায়েক
অসম্ভব কের তুিল তেব িবপ্লেবর সিহংস উপায় অিনবাযর্। আিম আপনােদর কােছ এটা
রাখিছ েয আমােদর দিুনয়ায় িবশৃঙ্খলা সেত্তব্ও আশাও রেয়েছ। ইন্টারেনট সবর্জনীন
েযাগােযাগ সম্ভাবয্ কের এবং এিট সমস্ত জ্ঞােনর সাবর্জনীন পর্েবশািধকার সম্ভাবয্ কের
েতােল। এটাই হল িবপ্লেবর শািন্তপণূর্ উপায়, িকনু্ত যিদ আমরা তােদর আিলঙ্গন কির।

িশক্ষা হল েসটা যার দব্ারা আমরা আমােদর সমাজেক রূপান্তর করেত পাির। আমােদর
িনেজেদর িশশুেদর িশিক্ষত করা আবশয্ক। আমােদর িনেজেদর শাসকেদর িশিক্ষত করা
আবশয্ক। আমেদর িনেজেদরেক িশিক্ষত করেত হেব।

জন অ◌্যাডামস িলেখেছন েয আেমিরকান িবপ্লবই েকবল সম্ভব কারণ আমােদর
পর্িতষ্ঠাতারা হল িশিক্ষত পরুুষ ও নারী, মানষুজন যারা ইিতহাস জােনন। িতিন
বলেলন েয, "অজ্ঞতা এবং অসেচতনতা মানবজািতর ধব্ংসাবেশেষর দিুট বড় কারণ। "

কালকালর্র্ মালাম মালামুুদ এর মন্তবয্দ এর মন্তবয্
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িতিন বলেলন েয, নাগিরক যিদ েকান ত্তয়ািকবহাল নাগিরক না হয় তেব গণতন্তর্ কাজ
করেত পাের না। িতিন বলেলন, আমরা "নমর্ভােব এবং িবনীতভােব েস্নহ ... জ্ঞােনর
মাধয্ম। আমােদর পড়েত, িচন্তা করেত, কথা বলেত এবং িলখেত সাহস েদয়।
জনগেণর মেধয্ পর্িতিট আেদশ ও িডগর্ী েযন তােদর দিৃষ্ট আকষর্ণ কের েতােল এবং
তােদর সঙ্কল্পেক পর্াণিবিশষ্ট কের েতােল । "

ভারেত, সব্রােজর জনয্ েসই সাহসী ও দীঘর্ সংগর্াম যা একিট নতুন জািতর জন্ম েদয়-
একিট সংগর্াম যা িনয়িতর সােথ েসই িমলনস্থােন িনেয় যায়-একিট সংগর্াম যা সারা
িবশব্েক কমর্ করেত অনপুর্ািণত কের-েয সংগর্াম একিট ওয়ািকবহল নাগিরেকর উপর
িভিত্ত কেরও িছল। গান্ধীজী িবচারপিত রানােডেক আহবান করিছেলন যখন িতিন
বেলন, আমােদর শাসকেদর সতকর্  করার জনয্ আমােদর িনেজেদরেক িশিক্ষত করেত
হেব।

পরুুষ ও নারী যারা ভারতেক আধুিনক িবেশব্ পিরচািলত কেরন তারা িছেলন পিণ্ডত ও
ইিতহাসিবদ, এমন েনতারাও। েনহরুর েলখা আশ্চযর্জনক বইগুেলা যা িতিন েজেলর
িভতের িলেখিছেলন। ডঃ. আেমব্দকেরর অসীম িশক্ষার িদেক তাকান, িযিন
সংিবধােনর খসড়া রচনা কেরন। িবশব্বয্াপী খয্ািত অজর্নকারী অধয্াপক রাধাকৃষ্ণন
িদেক তাকান, িযিন একজন িবিশষ্ট েনতা, িযিন এখনও তার কাযর্কােল পেুরা
সময়কােল একজন পর্ফুল্ল পিণ্ডত িছেলন।

আমােদর িবেশব্র বৃহত্তম গণতন্তর্ ভারত ও আেমিরকােত নাগিরকেদর অবগত করার
জনয্ আমােদর িবেশষ বাধয্বাধকতা রেয়েছ। আমােদর অবশয্ই সিকর্য় নাগিরক হেত
হেব, আমােদর অবশয্ই রুিট শর্েমর কাজ করেত হেব, আমােদর অবশয্ই জনগেনর
শর্িমক হেত হেব।

জ্ঞােনর সবর্জনীন পর্েবশািধকার হল আমােদর সমেয়র মহান অজর্ন না করা পর্িতশর্ুিত।
আমােদরেক অপর্িতেরাধয্ভােব আঘাত করার পিরবেতর্  িবেশব্র পিরবতর্ েনর সংগর্ােমর
মাধয্েম িনেজেদর ওয়ািকবহল কের এবং আমােদর িনেজেদর সন্তানেদর িশিক্ষত কের,
আমরা সবাই অগর্গিতর রাস্তায় একসেঙ্গ হাঁটেত পাির, এবং, েযমন মািটর্ ন লুথার িকং
পর্ায়শই বলেতন, "কপট উপায়গুিলেক েসাজা কের ৈতির করা হেব এবং রুক্ষ
রাস্তাগুিলেক মসৃণ করা হেব " যতক্ষণ না, হােথ হাথ িদেয়, আমরা পাহােড়র েসই
উজ্জব্ল শহরিটেত েপৗঁছােত পারব, েসই জায়গািট েযখানকার গর্ন্থাগাের সাবর্জনীন
জ্ঞােনর পর্েবশািধকার আেছ , একিট িবনামূেলয্ লাইেবর্ির, একিট লাইেবর্ির যা আমরা
ভিবষয্েতর পর্জন্মেক একিট উপহার িহসােব পাস করেত পাির।

আমােদর েসই গর্ন্থাগার িনমর্ােণ সাহাযয্ করুন। এটা হল রুট শর্ম। এটা জনসাধারেণর
কাজ।

জয় িহন্দ! ঈশব্র আেমিরকােক আশীবর্াদ করুন! ধনয্বাদ!

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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১৯৫২ সােলর জানযু়ারীেত িদিল্লর জামা মসিজেদর কােছ এক বয়স্কা মুসিলম মিহলােক বয্ালট
েপপার েদওয়া হেচ্ছ।

েকন্দর্ পিরষেদ িনবর্াচেনর জনয্ িদিল্লেত িনবর্াচনী েকন্দর্, ১৯৪৬।
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িদিল্লর েপৗর িনবর্াচন, ১৫ই অেক্টাবর, ১৯৫১।

িদিল্লেত ১৯৫২ সােলর জানযু়ারীেত মুেছ েফলা যায় না এমন কািল পর্েয়াগ করা হেচ্ছ।
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িদিল্লর িনকটবতর্ ী নােগালাই গর্ােমর গর্ামবাসীেদর িনবর্াচনী িস্লপ েদওয়া হেচ্ছ, েসেপ্টমব্র
১৯৫১।
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CWMG, খন্ড ৭১ (১৯৩৯-১৯৪০), পৃষ্ঠা ৩৩৭, ডঃ রােজন্দর্ পর্সােদর সােথ রামগড়
সেম্মলেন।

CWMG, খণ্ড ৭২ (১৯৪০), ফর্িন্টিস্পস, িদিল্লর যমুনালাল বাজােজর সােথ।
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িডিজটাল যিডিজটাল যুেুগ সতয্াগর্হঃেগ সতয্াগর্হঃএকজন বয্িক্ত িক করেত পােরন?একজন বয্িক্ত িক করেত পােরন?

কালকালর্র্ মালাম মালামুুদ, নয্াশনাল েহরাল্ড, 8ঠা জদ, নয্াশনাল েহরাল্ড, 8ঠা জুলুাই, ২০১৭, িবেশষ ৭৫ বািষলাই, ২০১৭, িবেশষ ৭৫ বািষর্র্কী স্মারককী স্মারক
সংস্করণসংস্করণ

ইন্টারেনট আমােদর পর্জন্মেক মুক্ত এবং অবািরত জ্ঞানলাভ করার অননয্ এক সুেযাগ
িদেয়েছ। েলখক মািকর্ ন যকু্তরাষ্টর্ এবং ভারত সরকােরর দব্ারা তািড়ত হেয় িকভােব তা
আমােদর েদিখেয়েছন।

আমােদর দিুনয়া িবপযর্স্ত অবস্থায় রেয়েছ। অবাধ িহংসা এবং সন্তর্াস পৃিথবীর সমস্ত
পর্ােন্ত ছিড়েয় পেড়েছ, যিদ আমরা িকছু না কির (এবং আমরা িকছু করিছ না)
আমােদর পৃিথবী জলবায়ু িবপযর্েয়র মুেখামুিখ হেত চেলেছ, আিথর্ক ৈবষময্
বয্াপকভােব বৃিদ্ধ পােচ্ছ এবং অনাহার আর দিুভর্ক্ষ েছেয় যােচ্ছ। এমন ধরেনর
িবপযর্েয়র মুেখামুিখ হেল একজন বয্িক্ত কী করেত পােরন?

উত্তরটা আিম িদিচ্ছ, আমােদর আেলাকবিতর্কার মেতা েনতৃতব্, যারা দশক ধের লড়াই
কেরেছন পৃিথবীর দশৃয্মান ভুলগুেলা েশাধরােনার জনয্, তাঁেদর িশক্ষার মেধয্ই রেয়েছ
এর উত্তর। ভারত ও আেমিরকা আধুিনক িবেশব্র বৃহত্তম এবং সবর্েশর্ষ্ঠ গণতািন্তর্ক েদশ-
আমরা তােদর িদেক নজর িদেত পাির। ভারেত গান্ধী, েনেহরু এবং সমস্ত সব্াধীনতা
সংগর্ামীেদর িশক্ষা অনপুর্ািণত কের। মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ আমরা মািটর্ ন লুথার িকং,
থারগুড মাশর্াল এবং নাগিরক অিধকােরর জনয্ সংগর্ামী সমস্ত মানেুষর দীঘর্ ও কেঠার
লড়াই েদখেত পাই।

বয্িক্ত িহসােব আমােদর িকছু করার মূলমন্তর্ হল অধয্াবসায় এবং লক্ষয্। অধয্াবসায়
বলেত িবশব্েক পিরবতর্ন করার সব্প্ন েফসবুেকর একিট েছাট মুহূতর্  বা একিট টুইেটর েচেয়
অেনক বড় হেত হেব। অধয্াবসায় অথর্াৎ ভুল সংেশাধন করেত এবং িনেজেদর ও
িনেজেদর েনতােদর িশিক্ষত করেত কেয়ক দশক সময় লাগেত পাের। দিক্ষণ আিফর্কায়
এবং কংেগর্েস তাঁর অনগুামীেদর িনেজেদর িশিক্ষত করা বলেত গান্ধীিজ ৈনিতকতা ও
চিরেতর্র উপর মেনােযাগ িদেত িশক্ষা িদেয়িছেলন। এই িশক্ষা যারা আজেক েনতৃতব্
িদেচ্ছন তাঁেদর সকেলর গর্হণ করা উিচত।

লক্ষয্ িস্থর করাও গান্ধীিজ এবং মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ িকং এর েথেক পাওয়া একিট বড়
িশক্ষা। পর্েয়াজনীয় েয েকােনা িনিদর্ষ্ট েক্ষতর্ েবেছ িনন এবং তােক পিরবতর্ন করার েচষ্টা
করুন। বাস্তেব িকছু কাজ করুন। লক্ষয্ িস্থর করুন: লবণ শুল্ক অপসারণ, একিট
কাউন্টাের দপুেুরর খাবার খাওয়ার অিধকার, িবদয্ালেয় পড়েত যাওয়ার অিধকার,
িনবর্াচেন েভাট েদওয়ার অিধকার, ভাগচােষর অবসান।

এক দশক ধের আইেনর শাসনেক বিলষ্ঠ কের েতালােক আিম একিট িনিদর্ষ্ট লক্ষয্
িহেসেব িস্থর কেরিছ। জন এফ েকেনিড একবার বেলিছেলন েয, যিদ আমরা শািন্তপণূর্
িবপ্লেবর পথেক অসম্ভব কের তুিল, িবপ্লেবর সিহংস উপায় অিনবাযর্ হেবই। একিট
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নয্ায়পরায়ণ সমােজ, একিট উন্নত গণতািন্তর্ক বয্বস্থায়, আমরা জািন, আমােদর
পিরচালনা করার আইন আমরা িনেজরাই ৈতির কির এবং আমােদর িবশব্েক আরও
সুন্দর করার জনয্ এই আইনেক পিরবতর্ন করার ক্ষমতাও আমােদর আেছ।

>জন িনরাপত্তা আইন বয্বহার েকন সীিমত?>জন িনরাপত্তা আইন বয্বহার েকন সীিমত?

আমােদর আধুিনক িবেশব্ িকছু িবেশষ ধরেনর িনয়ম রেয়েছ েযগুিল হল জনিনরাপত্তা
আইন। এই পর্ােয়ািগক মানদণ্ড িবচার কের আমরা কীভােব িনরাপদ ঘরবািড় এবং
অিফস ৈতির করব, কারখানায় যন্তর্ পিরচালনাকারী শর্িমকেদর িকভােব রক্ষা করব,
কীটনাশক সিঠকভােব কীভােব পর্েয়াগ করব, অেটােমাবাইলগুিলর িনরাপত্তা,
আমােদর নদী এবং সাগরগুিলর অখণ্ডতা রক্ষা করা এবং আরও অেনক িবষয় কীভােব
পিরচালনা করব। এইগুিল আমােদর েবশ গুরুতব্পণূর্ িকছু আইন।

সারা িবশব্ জেুড় শুধুমাতর্ কেয়কিট বয্িতকর্মী ঘটনা ছাড়া ইচ্ছাকৃতভােব শিক্তশালী
জনিনরাপত্তা আইনগুিলর পর্েয়াগেক অবরুদ্ধ করা হেয়েছ। মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ এক গুচ্ছ
েবসরকাির সংস্থা িনমর্াণ এবং অিগ্ন সংকর্ান্ত আইনগুিল ৈতির কের এবং তারপর আইন
পর্ণয়ন করা হয়। অথচ এই আইনগুিল ৈতির করেত পর্েতয্ক কিপ িপছু শত শত ডলার
খরচ হয় এবং সবেচেয় বড় কথা কিপরাইট িনিশ্চত করা হয় যােত বয্িক্তগত পেক্ষর
লাইেসন্স ছাড়া েকউ আইনিট বলেত না পাের।

ভারেতও একই িজিনস ঘেটেছ, িকনু্ত এখােন সরকার িনেজই গুরুতব্পণূর্ জনসাধারেণর
িনরাপত্তার সংকর্ান্ত তথয্ পিরেবশনেক অবরুদ্ধ কেরেছ। দয্ বুয্েরা অফ ইিন্ডয়ান
স্টয্ান্ডাডর্  এই আইনগুিলর উপর কিপরাইট দািব কের, ভারেতর জাতীয় িবিল্ডং েকাড
নামক একিট বইেয়র জনয্ আশ্চযর্জনকভােব ১৩,৭৬০ টাকা ধাযর্ কের। বুয্েরা এটা
বজায় রােখ েয এই গুরুতব্পণূর্ জনিনরাপত্তা মানদন্ডগুিল তােদর বয্িক্তগত সম্পিত্ত
এবং যারা এই সামগর্ী পড়েত বা বলেত চাইেব তার জনয্ লাইেসন্স পর্েয়াজন এবং
একিট িফ িদেত হেব। সবেচেয় বড় কথা, বুয্েরা এটাও বজায় রােখ েয, েকােনা বয্িক্ত
তােদর সব্ীকৃত অনমুিত ছাড়া এই আইনগুিলর আেরা বয্বহারেযাগয্ েকােনা সংস্করণ
ৈতির করেত পারেব না।

আিম শুেনিছ েয, সরকারী বয্াপক দেুযর্াগ েমাকািবলার টাস্ক েফাসর্ েদখা কের যখন
পর্স্তাব েদয় েয, সমস্ত আপদকালীন জরুির অবস্থা েমাকািবলার ভারপর্াপ্ত সরকারী
আিধকািরকেদর কােছ এই গুরুতব্পণূর্ িনরাপত্তা আইেনর পর্িতিলিপ থাকা উিচত, তখন
বুয্েরা আিধকািরকরা জািনেয় েদন েয, যিদ পর্েতয্ক আিধকািরক একিট লাইেসেন্স
চুিক্তবদ্ধ হন এবং ১৩,৭৬০ টাকা িফ পর্দান কেরন, তেবই একমাতর্ তারা এই উপাদান
সরবরাহ করেবন। েকান পর্িতিলিপর অনমুিত েদওয়া হেব না।

এক দশক আেগই আিম এই পিরিস্থিত পিরবতর্ন করার পিরকল্পনা কেরিছ। আমার ৈতির
েছাট এনিজও আইেনর েজাের সারা িবেশব্র িনরাপত্তা আইন িকেনিছল। মািকর্ ন
যকু্তরােষ্টর্ আিম ১০০০ এর েবিশ যকু্তরাষ্টর্ীয় বাধয্তামূলক িনরাপত্তা স্টয্ান্ডাডর্  (মান )
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িকেন স্কয্ান কের েপাস্ট কেরিছ। ভারেত আিম ১৯,০০০িট ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্  (পরমান
মান) িকেনিছলাম এবং েসগুিলেক ইন্টারেনেট েপাস্ট কেরিছ।

আমরা শুধু কাগেজর পর্িতিলিপ েকনা এবং স্কয্ান করার েচেয়ও েবিশ িকছু কেরিছ।
েবশ কেয়কিট মূল দিললেক িনেয় তােদর আধুিনক ওেয়বেপেজ পনুরায় টাইপ কের
সমস্ত িচতর্ অঙ্কন কের েলখািটেত আধুিনক মুদর্ণিবদয্া পর্েয়াগ কেরিছ। আমরা
স্টয্ান্ডাডর্ গুিল েকাড কেরিছ যােত দিৃষ্টশিক্তহীনরাও আেরা কাযর্করভােব এই
দিললগুিল িনেয় কাজ করেত পাের। আমরা আইনগুিলেক ই বুক িহসােব উপলব্ধ
কেরিছ, পণূর্-পাঠয্ অনসুন্ধান, বুকমাকর্  এবং একিট িনরাপদ ওেয়ব সাইট সরবরাহ
কেরিছ।

>মািক>মািকর্র্ ন যন যুকু্তরাষ্টর্ ও ভারত সরকার খক্তরাষ্টর্ ও ভারত সরকার খুিুশ নয়িশ নয়

ক্ষমতাশালীরা েবাধ হয় এেত সনু্তষ্ট হয় িন। মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ ছয় বাদী পক্ষ আমােদর
িবরুেদ্ধ গুরুতর মামলা কেরেছ এবং আইন বলার অিধকার সংকর্ান্ত মামলা এখন
মািকর্ ন উচ্চ আদালেত চলেছ। ভারেত বুয্েরা আমােদর আেরা দিলল িবিকর্ করেত
অসব্ীকার কের এবং মন্তর্ণালয় েথেকও সাহােযয্র আেবদন পর্তয্াখয্ান হওয়ার পর
আমরা একিট জনসব্াথর্ মামলায় আমােদর সহকমর্ীেদর সােথ েযাগ িদই, েযটা এখন
মাননীয় িদিল্ল হাইেকােটর্  চলেছ। আমােদর আইনজীবীরা পর্েতয্েক যেথষ্ট সময় েদন,
তারা পর্েতয্েকই আমােদর সমথর্ক, আমােদর কাজেক উজ্জীিবত করার জনয্ তারা
িবনামূেলয্ আইিন সহায়তার জনয্ ১০ িমিলয়েনর েবিশ ডলার দান কেরেছন।

আমরা একিদেক যখন আদালেত নয্ায়িবচােরর লড়াই চািলেয় যািচ্ছ, তখন অনয্িদেক
আমরা পর্েতয্ক বছর লক্ষ লক্ষ দশর্কেক ইন্টারেনেট এই দিললগুিলর সরবরাহ করিছ।
ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্ গুিল মূলত ভারেতর িবখয্াত কািরগিরিবদয্ার িশক্ষাপর্িতষ্ঠানগুিলেত
জনিপর্য়, েযখােন িশক্ষাথর্ী এবং অধয্াপকরা তােদর িশক্ষার জনয্ পর্েয়াজনীয় গুরুতব্পণূর্
মানগুিল সহেজই েপেয় েবশ আনিন্দত।

পর্েতয্ক পর্জেন্মর একিট সুেযাগ রেয়েছ। ইন্টারেনট আমােদর িবশব্েক সিতয্ই দারুণ এক
সুেযাগ কের িদেয়েছ: সমস্ত মানেুষর জনয্ সবর্জনীন জ্ঞােনর সুেযাগ। আমােদর সরকারী
আেদশনামা, মহান গণতেন্তর্র আইনগুিলর পর্ািপ্তেক আিম লক্ষয্বসু্ত কেরিছ, তেব এিট
মহান পর্িতশর্ুিতর খুব েছাট্ট একটা অংশ।

আমােদর লক্ষয্বসু্তেক আেরকটু উন্নত করা উিচত। আধুিনক িবেশব্ পািণ্ডতয্পণূর্ সািহতয্,
পর্যিুক্তগত দিলল, আইন বা অনয্ানয্ জ্ঞানভাণ্ডার পর্ািপ্তেক সীিমত করার েকােনা
অজহুাত আর চেল না। েযেহতু ভর্াতৃহির িনিতসৎকাম আমােদর িশক্ষা িদেয়েছন, "জ্ঞান
এমন এক ধন যা চুির করা যায় না।" সমস্ত মাধয্ম িনরেপক্ষ ভােব জ্ঞান সকেলর কােছ
মুক্ত হওয়া উিচত।

জ্ঞােনর অবাধ পর্ািপ্ত এবং আইেনর শাসনই হল েসই রাস্তা, যার মাধয্েম িবেশব্র
অনিতকর্ময্ েসইসব বাধাগুিল কািটেয় ওঠা সম্ভব, যার মুেখামুিখ আজ আমােদর হেত

িডিজটাল যিডিজটাল যুেুগ সতয্াগর্হঃেগ সতয্াগর্হঃ
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হেচ্ছ। িকনু্ত, এটা তখনই হেব যখন আমরা জনসাধারেণর কােজ িনেয়ািজত হব, যা
করার কথা পর্ায়ই গান্ধী আমােদর বলেতন। আর এিট তখনই ঘটেব যখন আমরা
িনিদর্ষ্ট লেক্ষয্র উপর মেনািনেবশ করব এবং যথাযথভােব পদ্ধিতগতভােব তা কের
যাব।

মািটর্ ন লুথার িকং আমােদর িশিখেয়েছন েয, অিনবাযর্তার চাকা ঘুরেলই পিরবতর্ন
আেস না, এিট আেস েকবলমাতর্ কর্মাগত সংগর্ােমর মেধয্ িদেয়। আমরা এই দিুনয়ােক
বদলােত পাির, িকনু্ত তার জনয্ আমােদর অবশয্ই সংগর্াম করেত হেব। আর যিদ
আমরা তা কির, তাহেল আমরা েসই রাস্তািটর সন্ধান পাব যা আমােদর পাহােড়র
আেলািকত েসই শহরিটেত িনেয় যােব েযখােন সকল জ্ঞান আহরণ করা যায় এবং
েযখান েথেক নয্ায়িবচার ও ৈনিতকতা ঝনর্ার জেলর ধারার মত পর্বািহত হয়।
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২৮েশ অেক্টাবর, ১৯৫৪ তািরেখ সাংহাইেয়র ইয়ং পাইিনয়াসর্ পয্ােলেস সফরািভযান।

১৬ই িডেসমব্র, ১৯৫৬ েপনিসলেভিনয়ােত রাষ্টর্পিত আইেজনেহায়ােরর খামাের।
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১৪ই নেভমব্র, ১৯৫৭ তািরেখ নয়ািদিল্লেত িশশু িদবস উদযাপেন পর্ধানমন্তর্ী েনেহরু।
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১৬ই েসেপ্টমব্র, ১৯৫৮ সােল ভুটােন তাঁর ভর্মেণর জনয্ রাস্তা িনমর্াণকারী শর্িমকেদর সেঙ্গ
পর্ধানমন্তর্ী।
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CWMG, খণ্ড ৭৩ (১৯৪০-১৯৪১), ফর্িন্টিস্পস, ভাইসরেয়র সােথ সফেরর পেথ, িসমলা।

CWMG, খণ্ড ৮৪ (১৯৪৬), পৃষ্ঠা ৮১, জওহরলাল েনেহরুর সােথ।
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তেথয্র অিধকার, জ্ঞােনর অিধকার:তেথয্র অিধকার, জ্ঞােনর অিধকার: ডঃ সয্াম িপেতর্াদারডঃ সয্াম িপেতর্াদার মতামতমতামত

হয্ািগক গীকআপ (গীক পিরদশহয্ািগক গীকআপ (গীক পিরদশর্র্ন কের সবন কের সবর্র্জনীন বক্তজনীন বকৃৃ্ততা), তা), NUMANUMA েবঙ্গাল েবঙ্গালুরুু, ১৫ইরু, ১৫ই
অেক্টাবর, ২০১৭অেক্টাবর, ২০১৭

বনু্ধরা, শুভ সন্ধয্া। আপনােদর সােথ এটা আমার সিতয্ই একিট িবেশষ মুহুতর্ ।

আিম বুঝেত পারিছলাম না আিম িক করেত যািচ্ছ। যখন আিম এখােন এলাম, কালর্
আমােক বলল েয আমরা আজ িবকােল একিট িমিটং করব এবং আগামীকাল আমরা
যা করেত যািচ্ছ তার সম্পেকর্  িতিন আমােক একটু পটভূিম িদেলন, েসজনয্ই আিম
এখােন NUMA েত এেসিছ এবং আিম বললাম, "আপিন িক িনিশ্চত েয আমরা সিঠক
জায়গােতই আিছ?"

িকনু্ত আিম আপনােদর সবাইেক েদেখ খুব খুিশ। বতর্ মান ভারেত তরুণরা যা করেছন তা
েদেখ আিম অবাক হেয় আিছ। আিম েতামার জনয্ গবর্েবাধ কির। আিম একজেনর
সােথ েদখা করলাম েয উপজািতর মানেুষর উপর কাজ কের। আমার আেরকজেনর
সােথ আলাপ হল িযিন আইন কাননু এর উপর কাজ করেছন। আপনােদর মেধয্ এমন
অেনেকর সােথ আলাপ হল, যারা সিতয্ই নতুন ভারত গড়েত আগর্হী।

যখন আিম আপনােদর কেয়কজনেক েদিখ, তখন আিম ভারেতর ভিবষয্ৎ সম্পেকর্  খুব
আনিন্দত েবাধ কির। আমার যাতর্াটা েবশ দীঘর্ হল। আমার জন্ম ১৯৪২ সােল। আিম
৭৫ বছর বয়সী এবং েসই িদনগুেলা িছল ভারেতর সব্াধীনতার পর্থম িদেকর িদন।

আমােদর েবেড় ওঠার সােথ সােথ মহাত্মা গান্ধী, েনহরু, পয্ােটল, কালাম আজাদ,
সুভাষচন্দর্ বসু আমােদর মেনর পর্কৃত আদশর্ হেয় উেঠেছ। আমরা গান্ধীর সােথ বড়
হেয়িছ এবং অন্তভুর্ িক্ত, সতয্, িবশব্াস, সব্িনভর্রতা, সরলতা, আত্মতয্াগ এবং সাহস
িশেখিছ।

েছাট িশশুমেন এই সব শব্দ দারুণ অথর্বহ িছল। আমার বাবার েকান িশক্ষা িছল না।
িকনু্ত আমােদর বািড়েত আমােদর পাঁচিট বড় ছিব িছল, আমরা যখন সু্কল কেলেজর
মধয্ িদেয় যািচ্ছলাম, এই পাঁচজন মহান েনতা এবং ভারত সম্পেকর্  তােদর ধারণা
আমােদর মেনর মেধয্ েগঁেথ িগেয়িছল।

আিম ১৯৬৪ সােল মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ যাই এবং েসখােন ৬০ এর দশেক আিম িকছু
িজিনস িশেখিছ, আিম বুঝেত েপেরিছ েয ভারেত িতনিট েমৗিলক িবষয় রেয়েছ:
ৈবষময্, জনসংখয্া এবং উন্নয়ন। এবং আিম এটাও বুঝেত েপেরিছলাম েয সিতয্ই
এগুেলােক পরাস্ত করেত, পর্থেম আমােদর েযাগােযােগর পর্েয়াজন।

১৯৭৯ সােল, আিম িদল্লীেত এেসিছলাম এবং িশকােগােত আমার স্তর্ীেক েফান করেত
পািরিন। অথচ এটা িছল একটা পাঁচ তারকা েহােটল।
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তাই, একটু অহংকার এবং অেনক অজ্ঞতার সেঙ্গ আিম বললাম, "আিম এই জঘনয্
িজিনসিটর েমরামিত করেত যািচ্ছ।" এবং আিম আমার জীবেনর পরবতর্ ী ১০ বছর
ভারেত েফান িঠক করার েচষ্টাই কেরিছ।

রাজীব গান্ধী আমােক রাজৈনিতক উদ্দীপনা িদেয়েছন এবং আিম অনভুব করলাম েয
েযাগােযাগ ছাড়া এর েকান সূচনা েনই। তারপর আমােদর ২ িমিলয়ন েটিলেফান হল,
একিট েটিলেফান সংেযাগ েপেত ১৫ বছর সময় লাগত। আপিন হয়ত জােনন না,
িকনু্ত আপনার ঠাকুরদাদা জানেবন, আপনার বাবাও হয়েতা জানেবন না। এবং আজ
আমােদর ১.২ িবিলয়ন েফান আেছ। আমরা কেয়ক েকািটর একিট সংযকু্ত েদশ।

মূল পর্শ্ন হল, আমরা এই েযাগােযাগ িনেয় িক করব?

িদব্তীয় চয্ােলঞ্জটা িছল জ্ঞান। এবং মুক্ত পিরসের জ্ঞান িনেয় আসেত হেল আপনােক
এই েযােগেযাগ এবং তেথয্র গণতািন্তর্করণেক বয্বহার করেত হেব। তাই আমরা জ্ঞান
কিমশন, তেথয্র অিধকার, জ্ঞােনর অিধকার িদেয় শুরু কেরিছ, িকনু্ত এই সমস্ত
িজিনসগুিল আমরা যােদর সােথ কাজ করিছলাম েসই সমস্ত মানেুষর কােছ িবেশষ
িকছুই িছল না। আমরা েকান িবষেয় কথা বলিছলাম তাই িনেয় তােদর েকান ধারণাই
িছল। আমার মেন আেছ যখন আিম েটিলেফােন আমার কাজ শুরু কির, ভারেত
অেনক সমােলাচনামূলক মুখয্ কলেমর িবষয়বসু্ত িছল, যখন খাদয্ ও কৃিষ িনেয় িচিন্তত
হওয়ার কথা তখন এই িবেদশেফরত েলাকজন েকন ভারেতর েফান িঠক করার েচষ্টা
করেছ?

এবং তােদর পর্িত আমার উত্তর িছল, "আিম কৃিষর সমসয্া িকভােব সমাধান করব তা
জািন না, তার জনয্ অনয্ কাউেক খুেঁজ িনেত পােরন। আিম আমার কাজ িকভােব
করেত হেব জািন। আিম েফান িঠক করার েচষ্টা করেত পাির, আিম িনশ্চয়তা িদেত
পাির না েয আিম এিট করেত সক্ষম হব, িকনু্ত ভারেত পর্েতয্কটা েছাট িজিনসই
গুরুতব্পণূর্। আপিন েসটাই কেরন েযটা সবেচেয় ভােলা কীভােব করেত হেব তা আপিন
জােনন, অনয্ েকউ অনয্ িকছু জােনন এবং আমরা সবাই যিদ এখােন ওখােন একটা
কের িবন্দু েযাগ কির, তখন আশা করা যায় এগুিল সংযকু্ত হেব।"

বহু বছর আেগ আমরা েয সব সব্প্ন েদেখিছ, তা আমরা সিতয্ই বাস্তেব ঘটািছ। আপনার
সমথর্ন ছাড়া, আমােদর কাজ সব হািরেয় যােব। েকউ কখনও িকছু বুঝেতও পারেব না।

আমার কােছ, মুক্ত সরকার হল চািবকািঠ। মুক্ত তথয্ হল িভিত্ত। তাই যখন ওবামা
এখােন এেসিছেলন, তখন িতিন এবং আিম আধঘন্টা কািটেয়িছলাম এবং আিম তােক
বয্াখয্া করার েচষ্টা কেরিছ েয আমরা গর্ামীণ ভারেতর মেধয্ সংেযাগ স্থাপেনর জনয্
আেরা ফাইবার স্থাপন কের ভারেত কী করিছ, আমরা তােক রাজস্থােন উদাহরণ
িদেয়িছ, এবং যখন আিম তােক এই ধরেনর সংেযাগ প্লয্াটফমর্, GIS, UID, তথয্
েকন্দর্, সাইবার িনরাপত্তা পর্েয়াগ সহ ইতয্ািদ িবিভন্ন প্লয্াটফমর্ আমরা কীভােব িনমর্াণ
করার েচষ্টা করিছ তা বয্াখয্া কের েবাঝালাম, তখন িতিন িবিস্মত হেয় েগেলন।

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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িতিন বলেলন, "সয্াম, আপিন এইভােব এতরকম িবষেয় কীভােব ভাবেছন?" এবং
আমার উত্তর িছল, "যিদ আমরা এইভােব ভাবনািচন্তা না কির, আমরা নতুন ভারত
ৈতির করেত পারব না।" পরুােনা সরঞ্জাম িদেয় নতুন ভারত ৈতির করা খুব কিঠন।

আমােদর একমাতর্ ভরসা িছল আমােদর নতুন সরঞ্জাম এবং আমােদর তরুণ পর্িতভার
উপর। আিম ভারেতর তরুণেদর পর্িতভার ওপর দঢৃ়ভােব আস্থাশীল। ১৯৮৪ সােল
যখন আিম CDOT [েসন্টার ফর েডেভলপেমন্ট অব েটিলময্ািটক্স] শুরু কির, তখন
সংগঠেনর গড় বয়স িছল ২৩। তারা িছল উিদ্দপ্ত তরুণ, কেঠার পিরশর্মী, আন্তিরক,
সৎ, পর্িতশর্ুিতবদ্ধ, সাহসী, িনেবিদত, জাতীয়তাবাদী, এবং তারা কাজগুিলেক
সম্ভবপর কের তুলল।

মানষু বলেতা, "েকন আপিন শুধু তরুণেদর িনেয়াগ করেছন?" আিম বললাম, "তারা
সেতজ, কারণ তারা শিক্ত, উত্সােহ ভরপরু এবং মানিসকভােব দনুর্ীিতগর্স্ত নয়।"

ভারেত আমােদর অেনক সমসয্া আেছ, িকনু্ত আমােদর অেনক চয্ােলঞ্জও রেয়েছ। তাই
যখন মানষু আমােক ভারেতর সমসয্া সম্পেকর্  বেল, তখন আিম তােদর বিল, "ভারেত
সমসয্া সনাক্ত করার জনয্ আপনার পর্িতভার েকান পর্েয়াজন পেড় না।" এবং ভারেত
সমাধান সনাক্ত করার জনয্ও আপনার পর্িতভার পর্েয়াজন পেড় না। আজ সিতয্ই
সাহসী মানেুষর পর্েয়াজন, যারা িকছু িদেত, িফের েযেত এবং ভারেতর মানেুষর জনয্
িকছু করেত ইচু্ছক।

আমােদর একিট দীঘর্ পথ চলেত হেব। পরবতর্ ী ৫০ বছেরর জনয্ কাজ পেড় আেছ। গত
৪০ বছর ধের আিম বলিছ, "িবেশব্র েসরা মিস্তষ্কগুেলা ধনী বয্িক্তেদর সমসয্ার সমাধােন
বয্স্ত, যােদর আসেল সমসয্ার সমাধান করার মেতাই িকছু েনই।"

এবং এর ফেল দিরদর্েদর সমসয্াগুিল সিঠক ধরেনর পর্িতভাবানেদর সংস্পশর্ আেস না।
এই িবেশব্র মেধয্ ভারতই হল একমাতর্ েদশ, েযখােন অনয্ েয েকান জায়গার তুলনায়
এমন পর্িতভা খুেঁজ পাওয়া যােব, যােদর দিরদর্েদর সমসয্ার সমাধান করার পর্িত িকছু
অনভূুিত আেছ। ভারত একমাতর্ েদশ েযখােন আপিন দািরদর্য্সীমার িনেচ বসবাসকারী
৪০০ িমিলয়ন মানষুেক উেত্তালেনর সমাধান পােবন এবং তারপর এই সমাধানিট
িবেশব্র অনয্ানয্ অংেশও পর্েয়াগ করা েযেত পাের।

আমরা ৈবপরীেতয্র এক জিম। ভারত সম্পেকর্  আিম যা িকছু বলেত পাির, আপিন িঠক
তার িবপরীত বলেত পােরন এবং আপিন ১০০% সিঠক। এবং এটাই ভারেতর
েসৗন্দযর্। উদ্ভাবেনর উবর্র মািট হল ৈবিচতর্য্ এবং আমােদর েদশই িবেশব্র সবেচেয়
ৈবিচতর্য্ময় েদশ। এবং সম্ভবত তােদর েচহারা তথাকিথত ভারতীয়েদর মত নয়।

আমার একবার মেন আেছ আিম েমিক্সেকােত িছলাম এবং আিম ভারতীয় রাষ্টর্দতূেক
খুজঁিছলাম। আিম ৫০০ জন বয্িক্তর মেধয্ একজন মূল বক্তা িছলাম এবং েকউ
বেলিছল, "ভারতীয় রাষ্টর্দতূ আসেছ।" তাই আিম তােক আনেত িগেয়িছলাম িকনু্ত

ডঃ সয্াম িপেতর্াদারডঃ সয্াম িপেতর্াদার মতামতমতামত
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আিম তােক খুেঁজ েপলাম না। অবেশেষ আিম বললাম, "েস েকাথায়?" একজন েলাক
বলল, "ওহ, েস েতামার জনয্ অেপক্ষা করেছ, েস সামেনর সািরেত বেস আেছ।"

আিম িগেয় েদখলাম তাঁেক চীনােদর মত েদখেত। কারণ িতিন উত্তরপবূর্াঞ্চেল িছেলন।
এবং এমনিক আমার পটভূিম থাকা সেত্তব্ও আিম ধের িনেয়িছলাম েয িতিন একজন
ভারতীয় রাষ্টর্দতূ, তাঁেক আমার মত েদখেত হওয়া উিচত।

এটাই ভারেতর েসৗন্দযর্। ভারেতর উদযাপেনর মেতা অেনক িকছু আেছ, িকনু্ত আিম
আজেকর ভারতেক েদিখ যখন আিম িচিন্তত হেয় পিড়।

যখন মানষু তথয্ আড়াল করার েচষ্টা কের, েসাশয্াল িমিডয়ােত িমথয্া ছড়ােত থােক,
সব্াধীনতােক আকর্মণ কের, তখন এটা গুরুতব্পণূর্। এবং েসখােনই আপনারা সবাই
আসেবন। আপনােক অন্তত সাইবার েক্ষেতর্ এই িবশব্াসিটেক ধারণ করেত হেব, সবার
উন্নিতর জনয্। েকানও অস্পৃশয্তা নয়, েকানও েভদােভদ নয়, যিদ েপর্াগর্ামিট একিট
অঞ্চেল বা বর্াহ্মণ বা িহন্দু বা মুসিলম হয় তােত িকছু যায় আেস না, আমরা েকানও
পেরায়া কির না।

আমরা সম্ভাবয্ সমস্ত উপােয় অন্তভুর্ িক্তকরণ চাই। তথয্ সবার জনয্। আজেকর িদেন
ভারেত েয ধরেনর আেলাচনা চলেছ তা খুবই সীিমত। আমােদর সিতয্ই ভারেত
কেথাপকথেনর স্তরেক বাড়ােনা পর্েয়াজন।

আিম এখন একিট বই করিছ, আিম কেয়ক বছর আেগ আমার জীবেনর উপর একিট
বই কেরিছ, এবং আিম আমার নাতিনর জনয্ এিট কেরিছ, কারণ আমার নাতনীর
এখন ছয় বছর বয়স এবং সান ফর্ািন্সসেকােত বসবাস করেছ, একিদন বড় হেয় উেঠ
হয়ত িজজ্ঞাসা করেব, "৭৫ বা ১০০ বছর আেগ আেমিরকায় আসা এই বৃদ্ধ মানষুিট
েক?"

এবং মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ জন্ম ও বড় হেয় ওঠা তার বাবা তাঁেক যাই বলুক না েকন, তােক
বেল েয েস একদম আলাদা হেবই, কারণ আিম েকান ধরেনর দািরেদর্য্র মেধয্ িদেয়
উেঠ এেসিছ, েস সম্পেকর্  তার বাবার েকান ধারণা েনই। আিম েয ভারেতর এক েছাট
উপজাতীয় গর্ােম জন্মগর্হণ কেরিছ, েযখােন আমার মা বািড়েতই আটিট বাচ্চার জন্ম
িদেয়িছেলন, এটার মমর্ েস বুঝেতই পাের না । েকানও ডাক্তার, েকানও নাসর্, েকান
হাসপাতাল, েকান ফােমর্সী, িকচু্ছ েনই। েকানও সু্কল েনই। এবং আিম যিদ তােদর এই
কথাগুেলা বিল, তারা মেন করেব ডয্ািড এসব বািনেয় বলেছ।

এটা বাস্তবতা হেত পাের না। এই ভারতেক বদলােত হেব। দািরদর্য্সীমার িনেচ ৪০০
িমিলয়ন মানেুষর উন্নয়েনর জনয্ আমরা যিদ পর্যিুক্তেক বয্বহার না কির, তাহেল
আমােদর কাজিটই অসম্পন্ন রেয় যােব।

আমরা এমন এক ভারত গড়েত চাই না েযখােন আেরা েকািটপিত থাকেব। যিদ থােক,
তােদর আেরা শিক্ত েহাক। তােদর পর্িত আমার েকােনা িবেরািধতাই েনই। িকনু্ত আিম

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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ভারেত সমস্ত িকছুর রূপান্তেরর জনয্ পর্যিুক্তেক বয্বহার করেত চাই, এবং এিট শুধুমাতর্
জ্ঞান েথেকই আসেত পাের।

এটা শুধুমাতর্ আপনােদর মত মানষু েথেকই আসেত পাের। এটা শুধুমাতর্ উদারতা
েথেকই আসেত পাের। আমার কােছ, তথয্ উদারতা, পর্াপয্তা, দািয়তব্শীলতা,
েযাগােযাগ, গণতািন্তর্কীকরণ, িবেকন্দর্ীকরণ িনেয় আেস। এগুেলা সবই গািন্ধবাদী।

আজ যিদ গান্ধী আসেত পারেতন, েস েতামার সােথ সাক্ষাত কের খুিশ হেতন।
পরশুিদন আিম আহেমদাবােদ একিট বক্তবয্ রাখব। আসেল কালর্ এবং আিম গত
বছর, ২রা অেক্টাবর, সবরমতী আশর্েম কািটেয়িছ এবং তেথয্র যেুগ আমরা
সিতয্কােরর গান্ধীর ধারণা ছিড়েয় েদওয়ার উপের আেলাকপাত করার েচষ্টা কেরিছ
এবং জনগেণর কােছ েসই েযাগােযােগর কথা বেলিছ, েয িকভােব মানবজািতর
ইিতহােস গান্ধী আেগর েচেয় আজ আরও েবিশ পর্াসিঙ্গক?

এর আেগ আিম িদব্তীয় বই সম্পেকর্  আপনােদর বলেত বলেত মূলসুরটা হািরেয়
েফেলিছলাম। আিম িবেশব্র পনুিবর্নয্াস সম্পেকর্  একিট বই িলখিছ। আমরা আজ এই
িবশব্েক েযভােব সািজেয় েরেখিছ তা সম্পূণর্ অচল। িদব্তীয় িবশব্যেুদ্ধর পর মািকর্ ন
যকু্তরাষ্টর্ এেক েশষবােরর মেতা সািজেয়িছল। জািতসংঘ, িবশব্বয্াঙ্ক, NATO, IMF,
GDP, GNP, পর্িত মাথািপছু আয়, আিথর্ক ভারসাময্, গণতন্তর্, মানবািধকার,
পুঁিজবাদ, বয্য় এবং যদু্ধ।

এসব িজিনেসর আর েকােনা অথর্ েনই। GDP মােনই একিট ফালতু িজিনস নয়। িকনু্ত
তবুও আমরা এখনও এিট অনসুরণ করিছ। আজেকর এইসমস্ত পিরমাপগুিল বড়
তথয্, ক্লাউড কিম্পউিটং, িবেশ্লষেণর কােজ লাগেত পাের। তখন এটা সম্ভব িছল না,
তাই আপিন গর্স েডােমিস্টক েপর্াডাক্ট বলেলন এবং সবাই রািজ হেয় েগল। আজ
আপনার কােছ িবেশ্লষণ করার মেতা িবপলু তথয্ আেছ, কারণ আজ আপিন অেনক
খুিঁটনািট তেথয্র মেধয্ িদেয় েযেত বা না েযেত পােরন।

আিম খুব খুিশ েয েকউ এখােন আদালত েথেক সমস্ত তথয্ গর্হণ করেছ, েসগুেলােক
ওেয়েব তুেল িদেচ্ছ। আিম আমােদর সমস্ত পর্ধান িবচারপিতেদর সােথ সাত বছর ধের
লড়াই কেরিছ। পর্েতয্ক নতুন পর্ধান িবচারপিত িনেয়াগ হওয়া মাতর্ই আিম তােক পেরর
িদন ডাকব, তার বািড়েত যাব। আমােদর চা েখেত েখেত তােক েবাঝােনার েচষ্টা করব
েয েকন নয্ায়িবচার েপেত ১৫ বছর সময় লাগেব? েকন আমরা আপনার সব িরেপাটর্
কিম্পউটারাইজ করেত পাির না এবং িতন বছেরর মেধয্ নয্ায়িবচার েপেত পাির না?
এবং িতিন বলেবন, "হয্াঁ, সয্াম, আমরা আপনার সােথ একমত, িম. িপেতর্াদা, আমরা
সবাই আপনার সােথ আিছ, দারুণ ধারণা, চলুন এিট করা যাক। " এবং তারপর িকছুই
ঘটেব না।

আর আট মােস েসখােন নতুন পর্ধান িবচারপিত আসেবন। তাই আিম আবার তার
কােছ যাব। এবং িতিন বলেবন, "আপিন একদম সিঠক, আমরা এবার এটাই করেত
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চেলিছ।" সব ভাল উেদ্দশয্ সহ। তারা ভাল মেনই এটা বলেতন। িকনু্ত তারা এটা করেত
পারেতন না।

ভারেতর আদালেত মামলা িনষ্পিত্ত করেত ১৫ বছর েকন লােগ? আপনার সমস্ত
দক্ষতার সােথ এটা এক বছের, খুব েবিশ হেলও দইু বা িতন বছের হেয় যাওয়া উিচত।
অথর্াৎ রূপান্তর করেত সবর্তর্ই আপনােক আইিট বয্বহার করেত হেব। আপিন এখােন
সমােজর সমস্ত গঠেনর রূপান্তর করেত এেসেছন। বািড় েথেক শুরু কের পিুলশ,
আদালত, সরকার, িশক্ষা, সব্াস্থয্, কৃিষ- সমস্ত েক্ষেতর্ আপনার একটাই অস্তর্ তথয্, তথয্
এবং তথয্। িকছু করার জনয্ এই তেথয্র সেঙ্গ জ্ঞান, পািন্ডতয্, কমর্ এবং সাহসী
তরুণেদর যকু্ত করুন।

ভারেত আপিন সম্ভবত ৪৫ উধব্র্ েয েকােনা বয্িক্তেক , এমনিক আমােক েছেট
েফলেত পােরন। তারা এই িবশব্েক পিরচালনা করার জনয্ উপযকু্ত নন। ভারেতর সবাই
অতীত সম্পেকর্  কথা বেলন। েকউ ভিবষয্েতর কথা বলেছ না। এগুেলা সব রাম এর
ইিতহাস। অিবলেমব্ই েয েকউ হনমুান সম্পেকর্  কথা বলেবন, েকউ অনয্ েদবতার কথা
বলেবন, সবাই বলেবন এটা আমােদর ঐিতহয্।

েকউ ভিবষয্েতর কথা বলেছ না। আমােদর ঐিতহয্ গুরুতব্পণূর্। আমােদর ঐিতহয্,
আমােদর িশল্প, আমােদর সংসৃ্কিত, আমােদর সংগীত িনেয় আমরা গিবর্ত এবং আমরা
এর অেনকিকছুেকই কিম্পউটারাইজ করার েচষ্টা করিছ।

পর্ায় ১৫ বছর আেগ, আমরা এক িমিলয়ন পাণু্ডিলিপ িনেয়িছলাম এবং েসগুিলেক
িডিজটাল কেরিছলাম। ১৫ বছর আেগ। ৪০ বছর আেগ, ৩৭ বছর আেগ, আমরা
কিপলা বাৎসায়েনর িনেয় ইিন্দরা গান্ধী ইনিস্টিটউেট শুরু কেরিছ, আমােদর সমস্ত
িশল্পেক মাইেকর্ািফেল্ম সংরক্ষণ করিছ। এইসব িজিনস এখন একিট িবন্দুেত িমিলত
হেচ্ছ েযখােন এিট অথর্বহন কের। এর আেগ আমােদর সিঠক সরঞ্জাম িছল না। এখন,
েস্টােরজ সস্তা।

শুধু একিট ধারণা েদওয়ার জনয্ বিল, আিম $16 িবিনমেয় 16 িবট RAM িকেনিছ।
আিম আশা কির েয এটা আপনােদর িকছুটা বুঝেত সাহাযয্ করেছ। আিম এেককিট চার
ইনপটু NAND েগট ৩৭ ডলােরর িবিনমেয় িকেনিছ। যখন পর্থম মাইেকর্াপর্েসসর
ইেন্টল দব্ারা িডজাইন করা হেয়িছল, আিম েসখােন িছলাম। সমস্ত ইেন্টল পর্িতষ্ঠাতারা
আমার বনু্ধ, বব নেয়স, েলস্টার েহাগান, গডর্ ন মুির। পর্থম চার িবট পর্েসসর আিম
েটিলেফািন জনয্ বয্বহার কেরিছলাম।

এবং আমরা েভেবিছলাম েয এটা একটা অেলৗিকক ঘটনা। এবং আমরা েভেবিছলাম,
"েহ ঈশব্র, এটা কী শিক্তশালী হািতয়ার।"

এবং আজ আপনার কােছ িক আেছ েসিদেক তাকান। আপিন িগগািবটস এবং
েটরািবটস িনেয় বেস আেছন এবং আপনার েকবলমাতর্ েসলেফােনই পর্েসিসংেয়র
িবপলু ক্ষমতা রেয়েছ এবং এটাই ভারতেক পিরবতর্ন করেছ। িকনু্ত আপিন পিরবতর্ন
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েযভােব চাইেছন েসই পেথই এেক পিরবতর্ন করেত হেব, মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ বেস েথেক
নয়। আমােদর স্থানীয় উপকরণ, স্থানীয় পর্েয়াগ, স্থানীয় সমাধান, িবকােশর ভারতীয়
সংস্করণ পর্েয়াজন, পাশ্চাতয্ সংস্করণ নয়।

এটা খুব খারাপ েয সবাই আেমিরকার মত হেত চায়। েয মেডল পিরমাপেযাগয্,
েটকসই, সািজেয় েতালার েযাগয্ বা রক্ষণােবক্ষণেযাগয্ েকােনাটাই নয়। আমােদর
উন্নয়েনর ভারতীয় মেডল ৈতির করেত হেব, এবং েযখােন গান্ধী েনতৃতব্ েদেবন।

তাই আিম এখােন িকছু তরুণেদর সােথ কথা বলার সময়, আিম বললাম, "আপনারা
িক আমায় পর্িতিট েজলার তথয্ েসট িদেত পারেবন?" আিম যা চাই তা হল পর্েতয্কিট
েজলায় সবিকছুই অনলাইেন পাওয়া উিচত। আদালেতর মামলা, পিুলশ, িশক্ষক,
সু্কল, হাসপাতাল, ডাক্তার। আিম ভারেতর জাতীয় তথয্ভান্ডার সম্পেকর্  উিদব্গ্ন নই।
অবশয্ই এটা গুরুতব্পণূর্, আিম বলিছ না এটা গুরুতব্পণূর্ নয়। িকনু্ত আিম েজলা
পযর্ােয়র কাজ চাই। েজলা পযর্ােয় যিদ ৫০০ িশক্ষেকর পর্েয়াজন হয়, আমােক এটা
িজেজ্ঞস করেত িদিল্ল েযেত হেব না েয, "আমায় খুজঁেত েকাথায় েযেত হেব?" আমায়
েসখান েথেকই তােদর খুেঁজ েপেত হেব।

আমােদর সবিকছুর িবেকন্দর্ীকরণ পর্েয়াজন। আজ, ভারেত দিুট আসেনর ক্ষমতা
আেছ। পর্ধানমন্তর্ী ও মুখয্মন্তর্ী।

আজ সকােল বয্াঙ্গােলােরর েময়েরর সােথ আমার িমিটং িছল, এবং আিম বললাম,
"েদেখা। পর্থমত আমােদর যা করা উিচত তা হল েময়রেক আেরা ক্ষমতা েদওয়া।"
ভারেত েময়েরর েকান ক্ষমতা েনই। েকউ জােন না েময়র েক? েময়র শুধুমাতর্ এক
বছেরর জনয্। হাসয্কর। এক বছের, এমনিক েকাথায় বাথরুেম েযেত হেব েসটা বুেঝ
ওঠা যায় না। আপিন যা করেত চাইেছন তা িনধর্ারণ করেত আপনার িতন েথেক চার
বছর পর্েয়াজন। িকনু্ত এক বছেরর িপছেন কারণ হল, আমরা আপনােক এিট সনাক্ত
করার জনয্ সময় িদেত চাই না। তাই আমরা েযভােব করিছ তা আমরা কের িদেতও
পাির, এবং এভােবই এিট হয়। তাই আিম তােক বেলিছ, েময়রেক পাঁচ বছেরর
েময়াদকাল েপেত িদন। েজলার েক্ষেতর্ও একই িজিনস। েজলা পর্ধান েক? কােলক্টর।
েজলা স্তের েকান িনবর্ািচত সদসয্ েনই। েকন আপিন আপনার সমস্ত উপাদােনর
মাধয্েম েজলা স্তেরর উন্নয়ন মেডলিটর িবেকন্দর্ীকরণ করেত পারেবন না?

আিম আপনােদর েবিশ সময় অিতবািহত করেত চাই না, তেব আমার কােছ পর্চুর
ধারণা রেয়েছ যা আিম আপনােদর সােথ িবিনময় করেত চাই, আিম আপনােদর সােথ
সংযকু্ত থাকেত চাই। আপনারা যা করেছন তা িনেয় আিম সিতয্ই খুব গিবর্ত, আিম
সাহাযয্ করেত চাই। আিম আজ অচল, আিম েসটা জািন, আিম সব্ীকার কির, আিম
েসটােক শর্দ্ধা কির, িকনু্ত আিম এখনও কাজ করেত চাই এবং বয্স্ত থাকেত চাই। তাই
আিম পর্িতিদন সকাল আটটায় কাজ শুরু কির এবং আিম ১১টা- ১২টা পযর্ন্ত কাজ
কির, েস শিনবার, রিববার যাই েহাক না েকন, কারণ এটাই একমাতর্ িজিনস যা আিম
কীভােব করেত হয় তা জািন। আমার েকােনা ছুিটর িদন েনই, আিম ৫০ বছের কখেনা
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ছুিট িনই িন, কারণ ভারেত করার মেতা অেনক কাজ রেয়েছ। সমুদর্ ৈসকেত যাওয়া
আর পান করার েচেয় কােজ বয্স্ত থাকা ভাল। যা আমােক উেত্তিজত কের না।

এবং রিববার িবেকেল আপনােদর অেনকেকই েদখেত েপেয় ভােলা লাগেছ। এবং
আিম সিতয্ই আপনােদর রিববার িবেকেল আসার পর্শংসা কির, কারণ এিট একমাতর্
সময় যা আমার উপলব্ধ িছল। তাই আিম আমার বনু্ধ কালর্েক বললাম এবং কালর্
একিট আকষর্ণীয় চিরতর্। আিম জািন না কালর্ সম্পেকর্  আপনারা জােনন িকনা, তেব
আপনােদর কালর্েক গুগল করা উিচত। কালর্ আমার খুব ঘিনষ্ঠ বনু্ধ, েস এবং আিম সব
রকেমর পাগলািমর িজিনস কের েবড়াই।

আমরা সান ফর্ািন্সসেকােতও এিট চালু কেরিছ, বর্ুস্টার কাহেলর সেঙ্গ, এই ইন্টারেনট
আকর্ াইেভ িতিন ভারেতর ৪৫০ হাজার বই িনেয় অনলাইেন েরেখেছন। ভারত সরকার
আতিঙ্কত হেয় বলেলন, "এক িমিনট অেপক্ষা করুন, িকভােব আপিন এটা করেত
পােরন? এটা এখনও কিপরাইট।" আমরা বললাম, "িচন্তা করেবন না। তারা আমােদর
িবরুেদ্ধ মামলা করেব, আমরা সামেল েনব। এটা িনেয় আমরা ভাবেবা।" কারণ আমরা
িক পড়ব, িক পড়ব না এটা ভারত সরকার আমােদর বেল েদেব না।

এবং িবশব্বয্াপী এই বয্বস্থার মুেখামুিখ হেত, আপনােদর এমন মানেুষর পর্েয়াজন। কালর্
এবং আিম একবার ভারতীয় বুয্েরা স্টয্ান্ডােডর্ র সবিকছু িনেয় অনলাইেন রাখার িসদ্ধান্ত
িনেয়িছলাম। আপনারা এটা জােনন িকনা আিম জািন না, ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্  বুয্েরার
মূলয্ ভারতীয়েদর জনয্ ১৪ হাজার টাকা এবং িবেদিশেদর জনয্ ১.৪ লাখ টাকা। এটা
আমােদর িনরাপত্তা স্টয্ান্ডাডর্ , অিগ্ন স্টয্ান্ডাডর্ , এটাই আমােদর আইন এবং একজন
নাগিরক িহসােব আপনার কােছ এর পর্াপয্তা েনই, অথচ আপনােক এটা অনসুরণ
করেত হেব। মজার বয্াপার।

এবং যখন আপিন এিট অনলাইেন রােখন, তখন সরকার বেল, "ওহ, এক িমিনট
অেপক্ষা করুন, আপিন এিট করেত পারেবন না।" উত্তরিট হল, কিঠন ভাগয্। আমরা
এটাই করেত যািচ্ছ।

এবং এই মেনাভাবটাই আিম আপনােদর কাছ েথেক পর্তয্াশা কির। আিম আপনােদর
মেধয্ লড়াকু মেনাভাব েদখেত চাই। এটােক িনঃেশষ হেত েদেবন না। কাউেক বলেবন
না েয আপিন এটা করেত পারেবন না। গান্ধীর মেতা লড়াই করুন।

পাথর্কয্ শুধু এটুকুই েয আপিন আপনার িনেজর ভাইেয়র সােথই লড়াই করেছন এবং
েয যদু্ধটা কিঠন। তাই আিম আপনােদর শুভকামনা কির, এই সামানয্ সময়টুকু েদওয়ার
জনয্ আপনােদর ধনয্বাদ।

আিম কােলর্র কথা েশানার জনয্ উন্মুখ এবং তারপের আমােদর একিট িবসৃ্তত আলাপ
আেলাচনা হেব। আিম জািন, আমােক ১৫ িমিনট সময় েদওয়া হেয়িছল, হয়েতা আিম
আরও পাঁচ িমিনট িনেয়িছ, িকনু্ত এইরকম েশর্াতা আিম আর েকাথায় পাব?
আপনােদর পর্িত ভােলাবাসা।

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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CWMG, খন্ড ৮৪ (১৯৪৬), পৃষ্ঠা ১৬১, জওহরলাল েনেহরু এবং সরদার পয্ােটেলর সােথ।

CWMG, খন্ড ৮৪ (১৯৪৭), পৃষ্ঠা ২২৪, একিট উপহর্দ জেুড় একিট বাঁেশর েসতু ওপের।
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CWMG, খন্ড ৩৮ (১৯২৮-১৯২৯), ফর্িন্টিস্পস।
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CWMG, খন্ড ৮৬ (১৯৪৬-১৯৪৭), ফর্িন্টিস্পস, িশেরানাম একলা চল।
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CWMG, খন্ড ১০০, ফর্িন্টিস্পস, গান্ধী িচন্তাশীল েমজােজ, সবরমতী আশর্ম, ১৯৩১।
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তেথয্র অিধকার, জ্ঞােনরতেথয্র অিধকার, জ্ঞােনর অিধকার:অিধকার: কালকালর্র্ মালাম মালামুুদ-এর বক্তবয্দ-এর বক্তবয্

'হয্াসিগক'হয্াসিগক িগকআপ' (অিতিথ িবেশষজ্ঞ দব্ারািগকআপ' (অিতিথ িবেশষজ্ঞ দব্ারা সবসবর্র্জনীন বক্তজনীন বকৃৃ্ততা), তা), NUMANUMA েবঙ্গাল েবঙ্গালুরুু,রু,
১৫ই১৫ই অেক্টাবর, ২0১৭অেক্টাবর, ২0১৭

ধনয্বাদ, সয্াম। তুিম িক আমায় শুনেত পাচ্ছ? ভাল। এখােন খুব সুন্দর বয্বস্থা রেয়েছ।

আমােদর আমন্তর্ণ জানােনার জনয্ আিম NUMA-েক এবং িবেশষতঃ 'হয্াসিগক'
(HasGeek)-েক এই অনষু্ঠােনর আেয়াজন করার জনয্ ধনয্বাদ জানােত চাই । িবেশষ
কের,সন্ধয্া রেমশ দারুণভােব সমনব্েয়র কাজিট কেরেছন। পর্ােণশেক খুব
সুন্দরভােব আমার পিরচয় েদওয়ার জনয্ এবং শর্ীিনবাস ও িটেজেক, অতয্ন্ত
িশক্ষামূলক উপস্থাপনার জনয্ ধনয্বাদ জানাই। এবং অবশয্ই, সয্ামেকও ধনয্বাদ ,
আমােক আবার ভারেত েটেন িনেয় আসার জনয্।

এখােন উপিস্থত থাকেত েপের আিম খুব আনিন্দত।

সুতরাং,আমার একিট অদু্ভত েপশা আেছ। আিম একজন সবর্জনীন মুদর্ক।

আপনারা হয়েতা বয্িক্তগত মুদর্কেদর কথা শুেনেছন,তাই না? তারা হিলউেডর
উপনয্াসগুিল িনেয় কাজ কেরন এবং এগুিলর পর্কাশনা কের থােকন।

সবর্জনীন মুদর্ণ শুরু হেয়িছল অেনক অেনক বছর আেগ। অেশাকা(Ashoka) নােম
একজন সবর্জনীন মুদর্ক িছেলন। সকেলর অতয্ন্ত িপর্য় সমর্াট, িযিন স্তম্ভগুিলর
মাধয্েম সরকােরর ফরমানসমূহ সমগর্ ভারেত ছিড়েয় িদেয়িছেলন। িতিন এ কাজ
কেরিছেলন যােত মানষু আইন এবং ধমর্ সম্পেকর্  জানেত পাের, বুঝেত পাের েয
পশুেদর সেঙ্গও ভােলা বয্বহার করা উিচত। তাছাড়া, িবিভন্ন ধেমর্র পর্িত যথাযথ
সিহষু্ণতা েদখােনা উিচত।

েরােম, এর কেয়কেশা বছর আেগ, সাধারণ মানষু তােদর শাসকেদর িবরুেদ্ধ িবেদর্াহ
কের এবং বেল, "আইনেক আপনােদর িলিখত আকাের রাখেত হেব। মানষু যখন
আদালেত যােব েকবলমাতর্ তখনই এই আইন আপনারা ৈতির করেত পােরন না। "
ফলসব্রূপ,তারা েরামান আইেনর ১২িট তািলকা িনেয় েবর্াঞ্জ ও কােঠর উপর েসগুিল
েখাদাই কের িলিপবদ্ধ কেরিছেলন এবং েসগুিল েরামান সামর্ােজয্র পর্িতিট বাজাের
রাখার বয্বস্থা কেরিছেলন, যােত মানষু েদেশর আইন সম্পেকর্ জানেত পাের।

এই জনয্ সবর্জনীন মুদর্ণ একিট এমন িকছু যা আমােদর সকেলর জনয্। এিট বয্িক্তগত
মুদর্েণর েচেয় আলাদা, েযখােন আপিন িকছু অথর্ উপাজর্ন করার জনয্ কাজ কেরন
এবং তারপের হয়েতা ৭০বছর পের অথবা এই িদেন বা সমেয় বা ১৫০ বছর পের, এিট
সবর্জনীন েডােমইেন পর্েবশ কের। িকনু্ত সবর্জনীন মুদর্েণ আমােদর সকেলরই অিধকার
রেয়েছ। আর আিম ৩৭ বছর ধের মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্, সাংসৃ্কিতক সংরক্ষণাগার েথেক
আইন এই িনেয় সবরকম কাজ কের চেলিছ।
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আিম ৬০০০ সরকারী িভিডও অনলাইেন িদেয় িদেয়িছ। আমরা েসগুিল কিপ কের
তােদর ইউিটউেব আপেলাড কের িদেয়িছ যা ৫০ িমিলয়ন মানষু েদেখেছন। ওই
িভিডওগুিল ওখােন পেড়ই িছল।

'দয্ িসিকউিরিটজ অ◌্যান্ড এক্সেচঞ্জ কিমশন' (The Securities and Exchange
Commission) েথেক, উদাহরণসব্রূপ, েকানও একিট পাবিলক কেপর্ােরশেনর
আইিপও(IPO) িরেপাটর্  েপেত ৩০ ডলার খরচ করেত হয়। আমরা এই তথয্ িবনামূেলয্
ইন্টারেনেট েরেখিছ যা লক্ষ লক্ষ মানষু অ◌্যােক্সস করেছন।

পর্ায় পাঁচ বছর আেগ, আিম ভারত সমব্ন্ধীয় েডটা িনেয় কাজ শুরু কেরিছলাম। আিম
মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ কাজ চািলেয় যািচ্ছ িকনু্ত মািকর্ ন যকু্তরাষ্টর্ এবং ভারত দিুট স্থান
েযখােন আিম এখন আমার কাজ কির এবং আিম পাঁচিট সংগর্হ বজায় রািখ।

পর্থমিট হল, ফেটাগর্ােফর: তথয্ মন্তর্ণালেয় এই ছিবর এক িবশাল সংগর্হ
অনলাইেন আেছ, তেব তারা লুকােনা অবস্থায় আেছ। আপিন এগুিল খুেঁজ পােবন
না। আপিন েকানও ইনেডক্স েপজ খুলেলই েসখােন হাজার রকম ফেটা েদখেত
পােবন। আসল ছিবটা েপেত হেল খুেঁজ খুেঁজ িক্লক করেত হেব। তাই, আিম েসখান
েথেক ১২,০০০িট ফেটা সংগর্হ কের িফ্লকাের (Flickr) তুেল িদেয়িছ। দারুণ সব
ছিব । এর মেধয্ রেয়েছ '৪৭, '৪৮ ও ৪৯ ' সােলর েনেহরুর সব ছিব, বছেরর পর
বছেরর পর্জাতন্তর্ িদবস উদযাপেনর ছিব, িকর্েকটেখলার হাজােরা ছিব , অিলিম্পকস,
জনু্ত জােনায়ার , ভারেতর মিন্দর-- সুন্দর সব ছিব। এই রকম আরও অেনক
ছিবর দরকার এবং তা আরও ভাল েরজলুয্শেনর হেত হেব।

িদব্তীয়িট, বুয্েরা অফ ইিন্ডয়ান স্টয্ান্ডাডর্ : ভারেতর িবিল্ডং েকাড (the building code
of India), মূলয্ ১৮,০০০টাকা। ভারেত পর্েতয্ক বছর ৬,৫০,০০০
ইিঞ্জিনয়ািরং িশক্ষাথর্ীর এই নিথিটর সাহােযয্র পর্েয়াজন পেড় । তােদর হয় লাইেবর্রীেত
িগেয় একটা িসিড-রম েদখেত হত অথবা েসখান েথেক ওই বইিট িনেত হত। আমরা
এিট অনলাইেন িদেয় িদেয়িছ এবং পর্িত মােস লক্ষ লক্ষ মানষু এিট েদেখন।

পর্কৃতপেক্ষ, ভারত সরকার আমােদর িবরুেদ্ধ আদালেত েকানও অিভেযাগ কেরন িন।
িবিভন্ন মানক সংস্থাগুিলর( standards organizations) তরেফ আমােদর উপর মািকর্ ন
যকু্তরাষ্টর্ এবং ইউেরােপ মামলা হেয়েছ, িকনু্ত বুয্েরা অফ ইিন্ডয়ান স্টয্ান্ডাডর্  আমােদর
আরও িবিকর্ করেত অসব্ীকার কেরেছন। এর কারণ, আিম তােদর একিট িচিঠ পািঠেয়
িছলাম । আিম মানগুিল পাওয়ার জনয্ বছের ৫,০০০ ডলার িদেয় এেসিছ। কেয়ক
বছর ধের এইরকম চলার পের তারা আমােক একিট পনুনর্বীকরেণর েনািটশ পাঠায়।
আিম বিল, "অবশয্ই, আিম পনুনর্বীকরণ করেত চাই। আর হয্াঁ , এখােন সবকিট মান
রেয়েছ , এগুিল দারুণ নয় িক? আিম িক এর HTML- আপনােক িদেত পাির? "

েযেহতু, এইরকম অেনকগুিল মান যা আমরা ভারেত পািঠেয়িছ, েসগুিল HTML-এ
আবার িরটাইপ কেরিছ, SVG-েত েরখািচতর্গুিল পনুিবর্নয্াস কেরিছ , ফমুর্লাগুিল
MathML-এ েকাড কেরিছ, তাই আপিন আপনার েসলেফােন এিট েদখেত পােরন,
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আপিন একিট েরখািচতর্ বয্বহার করেত পােরন। আপিন এিট বড় করেত পােরন বা
আপনার ডকুেমেন্ট েপস্ট করেত পােরন।

এখন, ভারত সরকােরর িবরুেদ্ধ আমরা জনসব্াথর্ মামলা করিছ। শর্ীিনবাস েকাদালী
আমার সহ-আেবদনকারীেদর একজন। আমার বনু্ধ, সুশান্ত িসনহা, িযিন এখােন
উপিস্থত আেছন, িযিন চমকপর্দ পিতর্কা 'ইিন্ডয়ান কাননু' পিরচালনা কেরন,যা
আদালতগুিলর সমস্ত মামলা-েমাকদ্দমা সম্পেকর্  েখাঁজখবর েদয়, আমার সহ-
আেবদনকারী। িদিল্ল হাইেকােটর্  “িনিশথ েদশাই এন্ড অ◌্যােসািসেয়টস” িবনামূেলয্
আমােদর পর্িতিনিধতব্ করেছন এবং সালমান খুরিশদ এই মামলায় আমােদর িসিনয়র
অ◌্যাটিনর্।

আগামী নেভমব্ের আমরা আবার আদালেত হািজর হই। কাগজপেতর্র কাজ েশষ হেয়
েগেছ এবং চতুথর্বােরর জনয্ েকন্দর্ীয় সরকার েকানও উত্তর িদেত বয্থর্ হেয়েছ। আমরা
একিট েমৗিখক আগুর্েমেন্টর অনমুিত পাওয়ার মাধয্েম এই মামলা েজতার আশা
করিছ, কারণ ভারেত, সরকারী তেথয্র অিধকার সংিবধান-িভিত্তক এবং এই মানগুিল
হল সরকাির দিলল যার েপছেন আইেনর শিক্ত রেয়েছ।

তৃতীয়িট হেচ্ছ সরকাির েগেজটগুিলর সংগর্হ, শর্ীিনবাস েয িবষেয় বেলেছ। আমরা
সেবমাতর্ এই কাজ শুরু কেরিছ। আমরা ভারত সরকােরর েগেজটগুিল আপেলাড
কেরিছ। আমার কােছ এখন কণর্াটক, েগায়া, িদিল্ল, এবং আরও কেয়কিট রােজয্র
েগেজট আপেলাড করার জনয্ পর্ায় পর্সু্তত রেয়েছ। আমরা েখাঁজাখুিঁজ কের েদখিছ
বািক েগেজটগুিল িকভােব পাওয়া যায়।

চতুথর্ সংগর্হিট হল ' িহন্দ সব্রাজ'। আিম একিদন সয্ােমর ওখােন িগেয়িছলাম। তখন
িতিন জানেত চান " েপনডর্াইভ আেছ?"

"িক?" তখন, আিম একিট USB ডর্াইভ েবর কির এবং েসিট িতিন তার কিম্পউটাের
লাগান। পর্ায় ১৫ িমিনট পের িতিন েসিট আমায় েফরত িদেল জানেত চাই, "এটা
িক?"

উত্তের িতিন বেলন, "মহাত্মা গান্ধীর সংগৃহীত কাজ, সমগর্ ১০০িট খন্ড , ৫০,০০০
পৃষ্ঠা। " আিম িজজ্ঞাসা কির, "আচ্ছা, আপিন এগুিল েকাথায় েপেলন?"

" আশর্ম েথেক এগুিল আমােক িদেয়েছ। "

"আচ্ছা, এগুিল িনেয় ওনারা িক করেত চান?"

"ওনারা একিট ওেয়বসাইেট এগুিল আপেলাড করেবন, " -সয্াম জানান।

এবং তাই, আিম েপনডর্াইভিট আবার েদখলাম এবং িজজ্ঞাসা করলাম, "েবশ, আিম
িক এগুিল েকানও ওেয়বসাইেট রাখেত পাির?"

কালকালর্র্ মালাম মালামুুদ-এর বক্তবয্দ-এর বক্তবয্
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সয্াম আত্মিবশব্ােসর সেঙ্গ বলেলন " হয্াঁ,িনশ্চয়ই! "

"ওনারা িক এেত িবরক্ত হেবন না?

"না, এটা িনেয় েকউ মাথা ঘামােবনা। "

এইজনয্ আিম ওগুিল ইন্টারেনেট িদেয় িদেয়িছ। যখন েথেক আমরা ১০০িট
খন্ড সংগর্হ করার কাজিট করিছলাম, তখনই িস্থর কেরিছলাম,যােত আপনারা তােদর
মেধয্ ঢুেক অনসুন্ধান করেত পােরন এবং তােদর এক একিট ই-বুক িহসােব
ডাউনেলাড করেত পােরন। আিম অনয্ এক সরকারী সাভর্ াের িগেয়িছলাম এবং
েসখােন পিন্ডত েনহরুর িনবর্ািচত কাজগুিল খুেঁজ েপেয়িছলাম। িকনু্ত িতনিট
খন্ড পাওয়া যায়িন। তাই েযগুিল েপেয়িছ েসগুিল িনেয়িছ এবং অনয্ানয্ িতনিট খন্ড
খুেঁজ বার কেরিছ। এগুিল সবই এখন ইন্টারেনেট েদওয়া রেয়েছ।

এখন আমােদর কােছ েনেহরুর কাজগুিলর সবেচেয় সম্পূণর্ সংগর্হ রেয়েছ। ডঃ
আেমব্দকেরর সম্পূণর্ কাজগুিল মহারাষ্টর্ সরকােরর সাভর্ াের িছল, িকনু্ত েসখােনও ছয়িট
সাম্পর্িতক খন্ড পাওয়া যায়িন। সাভর্ াের পাওয়া কাগজপতর্গুিল েনওয়ার পর বািক
খণ্ডগুিল িকেন েফললাম। এখন আমােদর 'িহন্দ সব্রাজ সংগর্েহ', েসই ইন্টারেনট
আকর্ াইেভ,ডঃ আেমব্দকেরর কাজগুিলর সবেচেয় সম্পূণর্ সংগর্হ আেছ।

এছাড়া অল ইিন্ডয়া েরিডওর সংগর্েহ গান্ধীিজর ভাষেণর ১২৯ িট বকৃ্ততা রেয়েছ। তার
জীবেনর েশষ বছরিটেত, কেয়কিদন পরপরই, িতিন পর্াথর্না সভার পের বক্তবয্
রাখেতন। তাই আপনারা তার আশ্চযর্ জীবেনর েশষ বছরিটেত েদওয়া ভাষণগুিল
আসেল শুনেত পােরন। তারপর আপিন সংগৃহীত কাজগুিল েদখেত পােরন। েসই
ভাষণগুিলর ইংেরিজ সংস্করণ েদখেত পােরন এবং তারপের পরবতর্ ী িদেন িগেয় তার
েলখা িচিঠগুিল েদখেত পােরন। আপিন তার পরবতর্ ী ভাষণিটও শুনেত পােরন।
এিট তাঁর জীবনেক একদম কাছ েথেক জানার এক আশ্চযর্ অিভজ্ঞতা।

আমরা দরূদশর্ন আকর্ াইভ নাড়াচাড়া কেরিছ এবং েসখােন ১৯৮০ দশেকর একিট
ধারাবািহক 'ভারত এক েখাজ' বা েনহরু কিথত ' িডসকভাির অফ ইিন্ডয়া' েপাস্ট
কেরিছ। এই সমস্ত পবর্গুিল এখন অনলাইেন রেয়েছ। এর মেধয্ েবশ কেয়কিট েক্ষেতর্,
আমরা েতেলগু,উদুর্ ভাষায় সাবটাইেটল যকু্ত কেরিছ এবং েমাট পাঁচিট ভাষায় এই
সাবটাইেটল রেয়েছ। আমরা িঠক এইভােবই কাজগুিল করেত চাই।

িকনু্ত আিম িডিজটাল লাইেবর্রী অফ ইিন্ডয়া সম্পেকর্  বলেত চাই, কারণ এিট বতর্ মান
সমেয়র একিট গুরুতব্পণূর্ িবষয় যার উপর আমরা কাজ করিছ।
সুতরাং, একিট সরকারী সাভর্ ারও আেছ, যার মেধয্ ৫,৫০,০০০ বই আেছ। অন্তত,
েসরকমই েতা তারা বেলিছেলন।

এক বছর আেগ, আিম সয্ােমর সােথ বেস িছলাম এবং তখন আমরা সদয্ এক
সপ্তােহর অতয্ন্ত কমর্বয্স্ত ভারত সফর েশষ কেরিছলাম। আমরা মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ িফের
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যাওয়ার জনয্ আমােদর গভীর রােতর ফ্লাইেটর জনয্ অেপক্ষা করিছলাম, এবং আিম
অসুস্থ িছলাম। সয্াম অগিণত েলাকজেনর সেঙ্গ কথাবাতর্ া বলিছেলন যারা তােক
েদখেত আসিছেলন। আিম চারিদেক তািকেয় সময় কাটািচ্ছলাম এবং েসইসময় এই
'িডিজটাল লাইেবর্রী অফ ইিন্ডয়া'-র েখাঁজ েপেয়িছলাম।

পর্থম দশর্েন আমার মেন হেয়িছল েয ওখান েথেক িকছু পাওয়া েযেত পাের। ওখােন
অেনক বই িছল। ওগুিল খুব সুিবধাজনক অবস্থায় িছল না, তাই আিম একিট েছাট
িস্কর্প্ট িলেখিছলাম এবং তােতই কাজ হয়। তারপর, যখন আিম িবমানযাতর্ার
েশেষ বািড় িগেয়িছলাম, আিম আমার সাভর্ ার খুেলিছলাম। িনিশ্চতভােবই, আমরা িকছু
বই সংগর্হ কেরিছলাম এবং পরবতর্ ী িতন মাস ধের, আিম বইগুিল পর্ায় িছিনেয়
েনওয়া শুরু করলাম।

এইকাজ িকছুটা সময় সােপক্ষ িছল। এেত পর্ায় ৩০ েটরাবাইট েডটা িছল। েশষ
পযর্ন্ত ৪,৬৩,০০০িট বইেয়র েখাঁজ েপেত আিম সক্ষম হেয়িছলাম। িকছু বই পাওয়া
যায়িন, িকছু বইেয়র 'ইউআরএল িলংক' (URL Link) খারাপ িছল, িকনু্ত আমরা
৪,৬৩,০০০িট PDF ফাইল েপেয়িছলাম।

এিট িছল গত বছর (২০১৬) িডেসমব্েরর ঘটনা এবং জানযু়ািরেত আিম ইন্টারেনট
আকর্ াইভ-এ ওই বইগুিল আপেলাড কেরিছ। যখন আপিন এইরকম অিধকমাতর্ায়
কাজকমর্ কেরন এবং েসগুিল আপেলাড কেরন, তখন আপেলাড হেত েসগুিল িকছুটা
সময় েনয়। সুতরাং এই সংগর্হিটেক, আিম আরও িবস্তািরতভােব েদখেত শুরু
করলাম, কারণ আিম আসেল এিটর বয্াপাের িকছু বলেত পারতাম না, যতক্ষণ না
আমার কােছ েকানও েডটা আসত।

এই বইগুিল হল ৫০িট িবিভন্ন ভাষায়। আমার িবশব্াস, সংসৃ্কত ভাষায় ৩০,০০০িট বই
রেয়েছ। গুজরািত, বাংলা, িহিন্দ, পাঞ্জাবী ও েতেলগু ভাষায় দশ হাজার কের বই
রেয়েছ -আপিন েকবল বইেয়র নাম বলেবন,েদখেবন েসিট ওখােন আেছ। পর্ায়
অেধর্ক বই ইংেরিজ, ফরাসী এবং জামর্ান ভাষায় রেয়েছ। এিট একিট অননয্ সংগর্হ।

তেব, এটার সমসয্া িছল। যখন আিম সাভর্ ার িমরািরং (server mirroring) করা শুরু
করতাম তখন সাভর্ ারিট সমােন েকাড ৫০০ িসেস্টম তর্ুিট েদখােত থাকত। সাভর্ ােরর
কােজ বাধাটা রেয়ই েযত এবং আমার িস্কর্প্ট গুিলও েভেঙ েযেত থাকত। পেরর িদন
আিম আবার সাভর্ ার খুলতাম, িস্কর্প্টগুিল চালােনা শুরু করতাম এবং আিম িকছু
েডটা েপেত সক্ষম হতাম। তারপর তােদর DNS সাভর্ ার কাজ করা বন্ধ করত । কর্েমই
DNS সাভর্ ারগুিলর অবস্থা আরও খারাপ হত।

যিদ আপিন একিট DNS-এর নাম িদেয় সাচর্  করেতন,উত্তর পাওয়া েযত "েহাস্টেক
পাওয়া যায়িন" এবং পের এরই পনুরাবৃিত্ত হত। আিম IP অ◌্যােডর্সগুিলেত হাডর্
েকািডং করা শুরু করতাম, কারণ েসিটই ডকুেমন্টগুিল পাওয়ার একমাতর্ উপায় িছল।
িনকৃষ্ট মােনর েহািস্টং ছাড়া অনয্ানয্ অসুিবধাও িছল। েমটাডাটা থাকত িবশৃঙ্খল
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অবস্থায়। অেনক টাইেটল ভাঙা অবস্থায় থাকত। স্কয্ািনং িকছু েক্ষেতর্ ভাল থাকত আর
িকছু থাকত না।

এখােন অেনকগুিল পর্িতিলিপ রেয়েছ, িকনু্ত তা সেতব্ও এিট একিট অননয্ সংগর্হ
িছল। আিম এিটও লক্ষয্ কেরিছলাম েয িকছু বই িছল যা কিপরাইেটর েক্ষেতর্ িকছুটা
দঃুসাহিসক। আিম এগুিল েদেখ ভাবতাম, "আচ্ছা, আপিন জােনন, এইগুিলর মেধয্
িকছু সাম্পর্িতক পর্কাশন রেয়েছ । " িকনু্ত আিম িনেচ কিপরাইট েক্ষেতর্র িদেক তািকেয়
েদখতাম েয "কিপরাইট েনই " কথািট েলখা। তখন, আিম ভাবলাম, "তাহেল, ওরা
অবশয্ই জানেতন ওরা িক করেছন। "

আিম আকর্ াইভগুিলেত েয কাজ কির তা হল, আমরা তােদর অনলাইেন েরেখ িদ,
এবং যিদ েলােক অিভেযাগ করা শুরু কের তখন তােদর বিল , "েবশ,িঠক আেছ,
আিম এিট সিরেয় িদিচ্ছ। " তাই, আিম এিট অনলাইেন েরেখ িদ এবং এই বছেরর
েফবর্ুয়ািরেত এিট অনলাইেন উপলভয্ করা হেয়িছল। এখনও পযর্ন্ত এই সংগর্হ পঁচািশ
লক্ষ( eight and a half million) েলাক েদেখেছন।

তাই, এই সংগর্হিট অনলাইেন উপলভয্ করা হেয়িছল। Google এিট েদখেত শুরু
কের, বহু েলােকও এিট েদেখ। আমােদর কােছ আধ -ডজন েলাক িলেখ জািনেয়
িছেলন , "আের, আমার বইিট এখােন িকভােব রেয়েছ!" আপিন জােনন, যকু্তরােষ্টর্
স্টয্ান্ডাডর্  DMCA সিরেয় েনওয়া হেয়িছল। েকান সমসয্া েনই, আমরা বইিট সিরেয়
েদব।

উত্তর কয্ারিলনা িবশব্িবদয্ালয় আমােদর একিট িচিঠ পািঠেয়িছল। তারা ৩৫িট বইেয়র
একিট তািলকা পািঠেয়িছল। সুন্দরভােব েলখা িচিঠিটেত তারা বেলিছল: "েদখুন
আমরা িকছু মেন কিরিন েয আমােদর বইগুিল আপনারা আেগই অনলাইেন িদেয়
েরেখেছন। িকনু্ত আমরা আমােদর পরুেনা পর্কাশনগুিল অনলাইেন রাখেত শুরু
কেরিছ, এবং েসগুিল িবিকর্ করিছ। তাই আমরা বরং চাই েয েসগুিল েযন আপনােদর
কােছ না থােক। "

এই অবস্থায়,আমরা তােদর তািলকািট পরীক্ষা করলাম এবং তারপর, আমরা আমােদর
ডাটােবেস সাচর্ করলাম। আমরা আরও িকছু বই েপলাম েযগুিল আমােদর কােছ িছল
িকনু্ত ওনারা েসগুিল খুেঁজ পান িন। তােদর একিট চমৎকার িচিঠ পািঠেয় বললাম, "
এই হল বইগুিলর পর্কৃত িহেসব। এছাড়াও যিদ আপনােদর েকান সমসয্া থােক,
তাহেল আমােদর জানান। " সব িমিলেয়, আমরা পর্ায় ১২৭িট বই সিরেয় িনেয়িছলাম।
এিট েকানও বড় বয্াপার িছল না।

রািশয়ায় এক বয্িক্ত িছেলন, িযিন ইন্টারেনট আকর্ াইেভ তার বাবার েলখা বইিট খুেঁজ
েপেয়িছেলন। িতিন ভারেতর এই িডিজটাল লাইেবর্িরেত জিড়ত একজন অধয্াপকেক
জানেতন এবং তার মাথা খারাপ হেয় িগেয়িছল। িতিন মামলা করেত যািচ্ছেলন।
িতিন ভীষণ, ভীষণ েরেগ িগেয়িছেলন। এর ফলসব্রূপ, েয সকল অধয্াপক এই পর্কল্পিট
শুরু কেরিছেলন, যারা সকেলই িছেলন পর্বীণ,তারাও উিদব্গ্ন হেয় পড়েলন এবং
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পর্শাসেনর দব্ারস্থ হেলন, এবং সরকারও খুব িচিন্তত হেয় পেড়ন। "আপনােক অবশয্ই
সব বই মুেছ েফলেত হেব। আপনােক এগুিল সরােতই হেব। " --এই ধরেণর িচিঠ
আিম পাওয়া শুরু করলাম।

আিম পর্থেম ভাবলাম, "না,আমরা তা করব না। " তারপর, তারা আসেল তােদর
সাভর্ ারিটেকই নািমেয় িনেলন। এইজনয্,ইন্টারেনেট এখন 'িডিজটাল লাইেবর্ির অফ
ইিন্ডয়া'-েত একমাতর্ আমােদর কিপিটই রেয়েছ। আিম আসেল এিটর নতুন নামকরণ
কেরিছ, কারণ তারা িচিন্তত িছেলন েয এিট েদেখ তােদর মেন হেয়িছল েযন আমরা
তােদর সােথ েকােনাভােব যকু্ত িছলাম। আিম বললাম, "আচ্ছা,িঠক আেছ, আমরা
হলাম পাবিলক লাইেবর্ির অফ ইিন্ডয়া। " এর ফেল, তারা পর্থেমই সমস্ত বইগুিল সিরেয়
েফলেলন, যােত আপিন েমটােডটা সাচর্  করেত পােরন িকনু্ত েকােনা বই না পান।

এরপর, ওরা সাভর্ ারিটেক নািমেয় েনন এবং একিট অস্পষ্ট েনািটশিট েদয়, েযটায়
েলখা িছল , "কিপরাইট আইন লঙ্ঘেনর কারেণ এিট পাওয়া যােব না। শীঘর্ই িফের
আসুন। " এরপর, েমটােডটা আবার উপলভয্ হেয় ওেঠ এবং তারপের, সাভর্ ারিট
এেকবাের অদশৃয্ হেয় যায় এবং কিপরাইট েনািটশিট আবার িফের আেস। এখনও
পযর্ন্ত, এিট িনেখাঁজ। েমাদ্দা কথা, এিট আর েনেটই েনই।

আিম যা বুিঝ তা হল, সরকাির কমর্কতর্ ােদর একিট দল এই ১০িট িভন্ন িভন্ন লাইেবর্ির
আর এই স্কয্ািনং েকন্দর্গুিলেত ছিড়েয় পেড়েছন েযখােন তারা বইগুিল েপেয়েছন।
তারা বইেয়র তািলকািট ধের এেকর পর এক েদেখ চেলেছন এবং িঠক

করেছন েকানগুিল উপলভয্ করা হেব এবং েকানগুিল হেব না। তারা আমােদর
বেলিছেলন েয েকান বইগুিল উপলভয্ করা হেব েস বয্াপাের জানােবন।

ওরা যখন পর্থম ঘাবেড় েগিছেলন, তখন আিম আমােদর িসেস্টমেক আরও
ভােলাভােব েদখেত থািক। আমার পর্াথিমক অনভূুিত িছল এই েয আমরা িকছুই
সিরেয় েদব না। আিম বললাম, "না। আমরা পর্িত মােস এক িমিলয়ন মানেুষর িভউ
(views) আর ৫,০০,০০০ বই সিরেয় েফলেত পারিছ না। েমাট কথা, এিট আমরা
করিছনা। "

ওরা বলেলন, "িঠক আেছ, ১৯০০ সােলর পেরর সবিকছু সিরেয় েফলুন। " এিট করেল
আমােদর কােছ ৬০,০০০ বই থাকত। আিম জানেত চাইলাম, " ১৯০০ সাল েকন?"
ওেদর একিট তািরখ বলেত হেব তাই বেলিছল। এবং েসইজনয্, পর্থেম, আিম
বললাম, "িঠক আেছ, আিম ১৯২৩ সােলর পেরর সবিকছু সিরেয় েদব। " এর ফেল
আমার কােছ ২,০০,০০০ বই থাকত।

তারপর, আিম আমার বািক ২,৫০,০০০িট বই খুিঁটেয় েদখেত থাকলাম এবং আিম
এর তািলকািট মেনােযাগ সহকাের েদখলাম। এগুিলর মেধয্ অেনক সরকাির েগেজট
িছল। অথবা েসগুিল মহাত্মা গান্ধীর কাজ িছল, আমরা জানতাম যার কিপরাইট িছল
না। অথবা েসগুিল অনয্ানয্ িবষেয় িছল।
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এবং তাই, তািলকািট মেনােযাগ িদেয় েদখার পের, আিম এিটেত পর্ায় ৩,১৪,০০০
বই িনেয় এেসিছ, যা এখন আপনারা েদখেত পারেবন। তারা এখনও চান
েয আমরা সবিকছু অফলাইেনই রািখ। আিম এেকবােরই মেন কির না, আপিন কী
পড়েবন এবং কী পড়েবন না তা বেল েদওয়া সরকােরর কাজ।

এমনিক আরও গুরুতব্পণূর্ িবষয় আেছ: কিপরাইট একিট বাইনাির িজিনস নয়।
উদাহরণসব্রূপ, এই সব বই, যারা দিৃষ্টহীন তােদর জনয্ আিম উপলভয্ করেত পাির।
কারণ একিট আন্তজর্ািতক চুিক্ত অনযুায়ী কিপরাইট আইন পর্েযাজয্ হয় না যিদ আপিন
দিৃষ্টহীনেদর জনয্ েকানও বই উপলভয্ কেরন। এিট কিপরাইট আইেনর আরও
পর্গিতশীল িদকগুিলর একিট । এক সমেয়, েকানও কিপরাইট থাকেব না, কারণ
কিপরাইেটর েময়াদ েশষ হেয় যায়। আমার েকােনা ধারণা েনই েসিট কেব হেব। তাই,
আমরা অবশয্ই ওগুিল মুেছ েফলেত যািচ্ছ না, কারণ, অবেশেষ, আমরা
ওগুিল উপলভয্ করেত পারব।

আপিন ' িদিল্ল িবশব্িবদয্ালয় মামলা'র কথা শুেন থাকেত পােরন। ' িদিল্ল িবশব্িবদয্ালয়
মামলা'য় কিপরাইট আইেনর েসই িবধােনর উদৃ্ধিত রেয়েছ, যা বেল, আপিন একজন
িশক্ষক এবং একজন িশক্ষাথর্ীর মেধয্ িশক্ষার জনয্ একিট িশক্ষামূলক পিরেবেশ এিট
উপলভয্ করেত পােরন। সুতরাং, আমরা এই সমস্ত বইগুিল একিট িবশব্িবদয্ালয়
কয্াম্পােসর মেধয্ উপলভয্ করেত পাির।

বইগুিল মুেছ েফলা সিঠক সমাধান নয়। েমটােডটা পিরচালনা কের এিট আরও ভাল
কের েতালা, অনবুােদর উপর কাজ করা। ভাল OCR করা, কারণ আমরা িকছু
ভাষায় OCR করেত পাির, িকনু্ত অনয্গুিলর েক্ষেতর্, আমরা তা করেত পাির না।
এিট আরও ভাল করা। কিপরাইটজিনত সমসয্াগুিল সমাধান করা।

িডিজটাল লাইেবর্রী অফ ইিন্ডয়া (DLI) সাভর্ ার যখন অনলাইন িছল, আিম আসেল
এগুিলেক িলখেত েচষ্টা কেরিছলাম, যখন আিম পর্থম িজিনসিটেক অনরুূপ করেত
শুরু কেরিছলাম। আিম েকােনা উত্তর পাইিন। অবেশেষ, যখন এক িবিশষ্ট অধয্াপক
আমার কােছ এেলন, তখন িতিন বলেলন, "তাহেল, আপিন আমােদর সােথ কথা না
বেলই এিট কেরেছন। " আিম বললাম, "েদখুন, ২০১৫ সাল েথেক এই েডটাগুিল
ঘুরেছ। "

আমরা ধেরই িনেয়িছলাম েকউ বািড়েত েনই। আমরা ধেরই িনেয়িছলাম েকউ েকাথাও
েনই । কােরার সেঙ্গ কথা বলেত পারেল খুব ভােলা হত িকনু্ত কথা বলার েকউ িছল না।

তাই আিম শুধু এিগেয় িগেয়িছলাম এবং এিট িনেয় িনেয়িছলাম। "

শুধু তাই নয়, এগুিল হল বই । ইন্টারেনেট একবার েদওয়া হেয় েগেল, আিম আপনার
সাভর্ ার হয্াক(hack) করেত পারব না, তেব এিট যিদ সবর্জনীন েডটা হেয় থােক
যা সরকার দব্ারা চািলত হয়,তাহেল আমার এিট গর্হণ করবার এবং েদখবার অিধকার
রেয়েছ। এখন,পরবতর্ ী সমেয় কিপরাইট িনেয় সমসয্া থাকেল আিম অবশয্ই তার
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দািয়তব্ বহন করব। িকনু্ত আমরা এর িবিহত করেত পর্সু্তত। তাই এই লাইেবর্ির
অনলাইেন রেয়েছ।

এখন, আপিন িজজ্ঞাসা করেত পােরন, " এই িজিনসগুিলর গুরুতব্ কী?
আমােদর পাবিলক িপর্িন্টং-এর কী পর্েয়াজন? " িবশব্ এখন িবশৃঙ্খলার মেধয্ রেয়েছ।
আিম জািন না িবশব্ সম্পেকর্  আপনার িচন্তাভাবনা কী, িকনু্ত আয় ৈবষময্, দািরদর্য্,
েরাগ, কু্ষধা এগুিল বাড়েছ। ভারেত খাদয্শসয্ উদব্ৃত্ত রেয়েছ অথচ ২০ েকািট(200
million) মানষু েখেত পায় না।

আমরা এই সমসয্াগুিলর সমাধান করেত পাির। জলবায়ু পিরবতর্ন আমােদর গর্েহর
িবরুেদ্ধ অপরাধ। আপিন েগ্লাবাল ওয়ািমর্ং েথেক বুঝেত পারেবন েয এিট েকানও
সুদরূপর্সারী ধারণা নয়, এিট বাস্তব। এিট হল িবজ্ঞান।

অসিহষু্ণতা। অনয্ানয্ ধমর্ ও জািতর মানেুষর িবরুেদ্ধ িহংসামূলক কাজ। নারী ও
িশশুেদর িবরুেদ্ধ িহংসা। নানািবধ মেতর িবরুেদ্ধ অসিহষু্ণতা। েবঙ্গালুরুর েগৗরী
লংেকশেক গুিল কের মারার মত ভয়ানক ঘটনা।

িমেথয্ খবর? েফসবুেক নািত্সরা ঢুেক পেড়েছ? মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ আমােদর রাষ্টর্পিত
িনবর্াচেন সাহাযয্ করার জনয্ তারা সাজােনা ঘটনার গল্প িনেয় আসেছ? পর্শ্ন হল,
আপিন এইরকম িকছু সম্পেকর্  িক করেত পােরন?

আিম িবশব্াস কির েয পর্িতিট পর্জেন্মর জনয্ সমেয়র পর্িতিট ক্ষেন, একিট সুেযাগ
রেয়েছ। আপিন যিদ পর্যিুক্তর েলাক হেতন এবং এিট ১৯৬০-এর দশেকর পর্থম িদেক
হত, তাহেল আপিন হয়ত সয্ােমর মেতা হেতন। আপিন িডিজটাল েফান সুইচ বা
কিম্পউটার আিবষ্কার করেত সহায়তা করেতন। ১৯৫০-এর দশেক হেল, আপিন
হয়ত মহাকাশ-িবজ্ঞান িনেয় কাজ করেতন। সামািজক সমসয্াগুিলর েক্ষেতর্ও একই
ঘটনা ঘেট। এমন অেনক িকছু আেছ যা আমরা করেত পাির। আপিন যিদ ১৮৮০-এর
েলাক হেতন, তাহেল আপিন হয়ত অিনচ্ছাকৃত দাসেতব্র িবরুেদ্ধ লড়াই করেতন।
আপিন হয়ত গান্ধীিজর অনগুামী হেতন।

আিম িবশব্াস কির েয আমােদর কােজর সুেযাগ রেয়েছ, েসই অপণূর্ পর্িতশর্ুিত,
জ্ঞানভান্ডাের সবর্জনীন পর্েবেশর মেধয্। এিট এমন কাজ যা আমরা করেত পাির।
আমরা এিটেক বাস্তেব পিরণত করেত পাির, কারণ িহেসেব যা গুরুতব্পণূর্ তা হল,
এই েয েকােনা েদেশর গণতন্তর্ সাধারণ মানষুই চালনা কেরন।

গণতেন্তর্র মূলমন্তর্ হল ওয়ািকবহাল নাগিরকমন্ডলী। তাই, আিম পিরবতর্ েনর
মূলমেন্তর্ িবশব্াস কির। আপিন আজই েগ্লাবাল ওয়ািমর্ং সমসয্ার সমাধান করেত পারেবন
না, িকনু্ত যিদ আমরা সবাই বুঝেত পাির আমােদর পিরেবেশ কী পিরবতর্ন হেয়
চেলেছ, আিম িবশব্াস কির আমরা পদেক্ষপ েনওয়া শুরু করব। আিম মেন কির
পিরবতর্ন আনার জনয্ দিুট িজিনেসর দরকার। গান্ধী আমােদর বেলিছেলন েয
পিরবতর্ন আনার েক্ষেতর্ একিট গুরুতব্পণূর্ িজিনস হল েপর্ম। যখন আপিন নাৎিসেদর
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েদেখন, তখন আপিন তােদর ধের মারেত শুরু কেরন না। মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ েয বতর্ মান
িবতকর্  রেয়েছ দিক্ষনপন্থী 'অল্ট রাইট '(Alt right) সংগঠন িনেয়, তা আমার পছন্দ নয়।
এছাড়া, আেরক দল রেয়েছ যারা বেলন, "আসুন নাৎিসেদর ধের েপটাই। "

এিট েকানও সমাধান নয়। গান্ধীিজ ও মািটর্ ন লুথার িকং সােহব উভেয়ই আমােদর
িশক্ষা িদেয়েছন েয েপর্মই হল এই সমসয্ার সমাধান। িকনু্ত তারা আমােদর অনয্ িকছুও
িশিখেয়েছন। তা হল, যিদ আমরা িবেশব্ পিরবতর্ন করেত চাই-জািস্টস রানােড
সােহবেক এখােন স্মরণ করেত চাই , তাহেল আমােদর িনেজেদর িশিক্ষত করেত হেব
এবং আমােদর শাসকেদরও িশিক্ষত করেত হেব।

িকং সােহব ও গান্ধীিজ উভেয়ই সতয্াগর্হ শুরু করার পর্থেম িনেজেদর এবং পের
েসইসমেয়র শাসকেদর িশিক্ষত করার জনয্ পর্ভূত সময় বয্য় কেরিছেলন।
গান্ধীিজ ডািন্ড রওনা হওয়ার আেগ, আশর্েম এক মাস কািটেয় িনেজেক এবং তার
সঙ্গী পদযাতর্ীেদর পর্িশক্ষণ িদেয়িছেলন। িতিন সরকােরর কােছ আেবদন পািঠেয়
বেলন, "আিম এই কাজিট করেত যািচ্ছ"। তাই, আিম িবশব্াস কির েয িশক্ষা এবং
ভােলাবাসা,দিুটই গুরুতব্পণূর্ িবষয়। রবীন্দর্নাথ ঠাকুরও েসই রকমই
উপলিব্ধ কেরিছেলন। গান্ধীিজ যখন বুিনয়ািদ িশক্ষাবয্বস্থা হঠােনার েচষ্টা করিছেলন,
কারণ িতিন িবর্িটশ সু্কলগুিল পছন্দ করেতন না, তখন রবীন্দর্নাথ ঠাকুর তার 'দয্ কল
অফ টর্থু' (The Call of Truth) পর্কাশ কেরিছেলন এবং িতিন বেলিছেলন, "আমােদর
মনেক অবশয্ই জ্ঞানভান্ডােরর সতয্তােক সব্ীকার করেত হেব, িঠক েযমন আমােদর
হৃদয়েক েপর্েমর সতয্তা িশখেত হেব। " আপনােদর এই দিুট কাজই করেত হেব।

তাই, আিম িবশব্াস কির েয িমেথয্ খবরগুিলর জবাব হল জ্ঞান। আপিন এগুিল
েসন্সর কের সমাধান করেবন না, কারণ আপিন এিট কখনও করেত পারেবন না। িকনু্ত
আপিন আরও ভাল খবর রাখেত পােরন। আপিন যথাথর্ খবর েপেত পােরন। আমরা
যিদ অথর্ৈনিতক সুেযাগ-সুিবধাজিনত সমসয্াগুিলর সমাধান করেত চাই, তেব
আমােদর এিগেয় আসেত হেব, এিট িনেজর েথেকই হেব না।

"রুিট শর্ম"(Bread labor) গান্ধীিজর খুব পছেন্দর িবষয় িছল। এিটর ধারণা বাইেবল
েথেক েনওয়া হেয়িছল এবং তার জনয্, রুিট শর্ম পর্থেম িছল মুদর্েণর কাজ।

যখন িতিন িফিনক্স আশর্েম যান, পর্েতয্কেক আশর্েমর মুদর্ণযন্তর্িট বয্বহার করেত হত।
পর্েতয্ক িদন, পর্েতয্কিট েলাকেক কািয়ক পিরশর্ম কের মুদর্ণ যন্তর্িট বয্বহার করেত
হত। এরপের িছল চরকা। আজ গান্ধীিজ েবঁেচ থাকেল বলেতন েয পর্িতিদন ওেপন
েসাসর্ সফটওয়য্ার-এর েকািডং করার কাজিট হল রুিট শর্ম (bread labor)। বাস্তিবক
তাই। এটা হল কািয়ক পিরশর্ম এবং এিট আপনার জগৎেক আরও সুন্দর কের েতােল।
আপিন সিতয্কােরর িকছু একিট করেছন।

আর একিট িজিনস যা গান্ধীিজ আমােদর িশিখেয় েগেছন তা হল জনিহতকর কাজ
(public work)। এই কােজ,আমােদর অবশয্ই িকছুটা সময় বয্য় করেত হেব। বয্বসা

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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করা ভােলা, অথর্ উপাজর্ন করাও ভােলা। িকনু্ত আমরা যিদ একিট সক্ষম সরকারেক
েদখেত চাই, যা গণতেন্তর্ আমরা কের থািক, তাহেল আমােদর এর অংশ হেত হেব।

আমার পর্কািশত মানগুিলর পর্েতয্কিটর উপিরভােগ একিট কভার শীট থােক।
এগুিলেত হািতর ছিব, েলােগা এবং অনয্ানয্ অলঙ্ককরণ থােক। িকনু্ত নীেচ ' নীিত
শতকম'-এর একিট উদৃ্ধিত থােক যা বেল, "জ্ঞান হল এমন একিট সম্পদ, যা চুির করা
যায় না। " আিম পেুরাপিুর এর সােথ একমত। জ্ঞান ভাগ কের িনেত হেব এবং আিম
মেন কির এটাই আমােদর সুেযাগ। তাই আপনােদর অেনক ধনয্বাদ। আমার মেন
হয় সয্াম এবং আিম, এখন, আপনােদর েকানও পর্শ্ন থাকেল েসগুিলর জবাব েদওয়ার
েচষ্টা করব।

কালকালর্র্ মালাম মালামুুদ-এর বক্তবয্দ-এর বক্তবয্
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CWMG, খন্ড ৮৭ (১৯৪৭), পৃ ১৯৩,খান আব্দুল গাফ্ফার খােনর সেঙ্গ পর্ভাতী ভর্মণ।

CWMG, খন্ড ৯০ (১৯৪৭-১৯৪৮), পৃ ৪৪৯, পর্াথর্না সভায় আগমন।

90

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-087/CWMG-v087-LXXXVII-MC-BETA#page/192/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-087/CWMG-v087-LXXXVII-MC-BETA#page/192/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-087/CWMG-v087-LXXXVII-MC-BETA#page/192/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/448/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/448/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/448/mode/2up


CWMG, খন্ড ৮৮ (১৯৪৭), ফর্িন্টসিপস, লােহার েরলওেয় েস্টশেন, কাশ্মীের যাওয়ার পেথ।
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-088/CWMG-v088-LXXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-088/CWMG-v088-LXXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-088/CWMG-v088-LXXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up


CWMG, খন্ড ১৩ (১৯১৫-১৯১৭), ফর্িন্টসিপস, ভারেত আগমন, ১৯১৫।

92

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-013/CWMG-v013-XIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-013/CWMG-v013-XIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-013/CWMG-v013-XIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up


শর্ীমিত ইিলয়ানর রুজেভল্ট-তার ১৯৫৫ সােল ৯ই মাচর্  ইেলারা গুহা ভর্মেণর সময়।

93

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27404699782/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27404699782/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27404699782/in/album-72157669414947925/


শর্ী এইচ িস দাসাপ্পা,মাইেসােরর অথর্ এবং িশল্প মন্তর্ী,মাইেসার িবমানবন্দের শর্ীমিত ইিলয়ানর
রুজেভল্টেক তার আগমেনর সময় অভয্থর্না জানােচ্ছন।

94

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27226940240/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27226940240/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27226940240/in/album-72157669414947925/


শর্ীমিত ইিলয়ানর রুজেভল্ট-েসন্টর্াল ফুড েটকেনালিজকাল িরসাচর্  ইনিস্টিটউট, মাইেসার-এর
একিট গেবষণাগাের, েযখােন িতিন ১৯৫২ সােলর ৭ই মাচর্  সফর কেরন।

শর্ীমিত ইিলয়ানর রুজেভল্ট মহারাণী গালর্স সু্কল, জয়পরু-এর পিরদশর্েন। ১৩ই মাচর্,১৯৫২।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27431621481/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27431621481/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27431621481/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27431615281/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27431615281/in/album-72157669414947925/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27431615281/in/album-72157669414947925/


CWMG, খন্ড ৫৭ (১৯৩৪), ফর্িন্টসিপস।

CWMG, খন্ড ৬১ (১৯৩৫), ফর্িন্টসিপস, েপ্লগ-কবিলত গর্ােম সফর, েবারসাদ।
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-057/CWMG-v057-LVII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-057/CWMG-v057-LVII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-057/CWMG-v057-LVII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-061/CWMG-v061-LXI-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-061/CWMG-v061-LXI-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-061/CWMG-v061-LXI-MC-BETA#page/n9/mode/2up


CWMG, খন্ড ২৪ (১৯২৪), ফর্িন্টসিপস, ১৯২৪ সােল গান্ধীিজ।

97

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-024/CWMG-v024-XXIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-024/CWMG-v024-XXIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-024/CWMG-v024-XXIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
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সাক্ষাৎকার:সাক্ষাৎকার: এই েছাট্ট এই েছাট্ট USBUSBিটর মেধয্ ১৯,০০০ ভারতীয় স্টয্ান্ডাডিটর মেধয্ ১৯,০০০ ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্র্
রেয়েছ।রেয়েছ।েকন এেক সাবেকন এেক সাবর্র্জনীনজনীন করা হেব না?করা হেব না?

দয্ ওয়য্ার, অনদয্ ওয়য্ার, অনুজু শর্ীিনবাস, ২৬েশ অেক্টাবর, ২০১৭ (অনজ শর্ীিনবাস, ২৬েশ অেক্টাবর, ২০১৭ (অনুমুিত িনেয় বয্বহার করামিত িনেয় বয্বহার করা
হেয়েছ)হেয়েছ)

Public.Resource.Org এর পর্িতষ্ঠাতা কালর্ মালামুেদর সােথ একিট সাক্ষাত্কার, েয
েকানও েপেমন্ট ছাড়া িবনা মূেলয্ জনসাধারেণর জনয্ ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্  বুয্েরা দব্ারা
িবজ্ঞািপত েকাড এবং পর্িবধানগুিল উপলব্ধ করার জনয্ তার আইিন অনসুন্ধান।

[অনজু শর্ীিনবাস] নমস্কার, সবার কােছ জনসাধারেণর তথয্ সরবরাহ িবষয়ক
আজেকর ওয়য্ােরর আেলাচনায় আপনােদর সব্াগতম। আমারনাম অনজু শর্ীিনবাস,
এবং আজ আমােদর অিতিথ কালর্ মালমুদ।

কালর্েক ইন্টারেনেটর িনজসব্ পর্েরাচক েথেক আেমিরকার অননেুমািদত পাবিলক
িপর্ন্টার সবিকছু িহেসেবই বণর্না করা েযেত পাের। কােলর্র লক্ষয্ িছল গত ২৫ বছের,
ইন্টারেনেটর সবর্জনীন পর্াপয্তা, উপলব্ধ তথয্গুিলেক আেরা সহজলভয্ এবং আরও
েবিশ মাতর্ায় সম্ভাবয্ সকেলর জনয্ উপলব্ধ কের েতালা। গত দশ বছের তাঁর অেনক
কাজ আইন, আইনী েকােডর স্টয্ান্ডাডর্  সংকর্ান্ত িবষেয় ঘুরপাক েখেয়েছ। এর ফেল
অেনক সমেয়ই তােক সরকারী কতৃর্পেক্ষর িবরুেদ্ধ দাঁড়ােত হয়, যারা এই তথয্েক খুব
সঙ্কীণর্ পদ্ধিতেত িনয়ন্তর্ণ বা পর্চার করেত চান।

ধনয্বাদ, কালর্, আমােদর সােথ যকু্ত হওয়ার জনয্ এবং আজ এখােন থাকার জনয্।

[কালর্ মালামুদ] অিভনন্দন, অিভনন্দন।

[অনজু শর্ীিনবাস] আমােদর েসই সব দশর্ক, যারা আপনার কােজর সােথ পিরিচত
নয়, তােদর কােছ আপিন বলেত পােরন েয তথয্ সাবর্জনীন কীভােব করেত হয়,
কীভােব তা আেরা েকৗশেলর সােথ জনসাধারেনর কােছ উপলব্ধ করা েযেত পাের,
জনসম্মুেখ পর্কাশ করা েযেত পাের।

[কালর্ মালামুদ] আচ্ছা, আিম েয তথয্গুিল িনেয় কাজ কির েসগুিল হল েসই তথয্,
েযগুিলেক অিধকাংশ জনগণ সাবর্জনীনরূেপ েদখেত চায়, িকনু্ত িকছু কারেণ এটা হয়
িন। িনিষ্কর্য়তার কারেণ এটা একটা েদনাপাওনার েদওয়ােলর আড়ােল রেয় েগেছ,
অথবা সরকারী সংস্থা পর্যিুক্তগতভােব এই সমসয্ািটর সমাধান করেত সক্ষম নয়, অথবা
েকউ িবেকর্তা হেত চায়, েকউ একেচিটয়া মািলক হেত চায়। আিম যা খুজঁিছ তা হল
বৃহত্তর ডাটােবস, েযমন মািকর্ ন েপেটন্ট ডাটােবস। যখন েপেটন্ট অিফস এগুিল িবিকর্
করিছল তখন আিম সমস্ত তথয্ িকেন িনেয়িছ। এর জনয্ কেয়ক হাজার ডলার
িনেয়িছল, যা আিম সবার কােছ েচেয়িচেন্ত একতর্ করেত েপেরিছলাম। আিম এটা
িকনলাম, তারপর আিম এটা অনলাইেন রাখলাম, লক্ষ লক্ষ মানষু এর বয্বহার করেত
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শুরু কের িদেয়েছ এবং আিম েপেটন্ট অিফেসর দরজায় কড়া েনেড় বললাম, "আপিন
িক জােনন, এটা আপনার কাজ, আপনার এটা করা উিচত।"

এটা আমার সবসময়কার লক্ষয্ িছল, েয েপেটন্ট বয্বসা বা অনয্ েকােনা বয্বসােত
িনেজেক না জড়ােনা; এিট সরকারেক আরও ভােলা কের তুলেত, তােদর এটা
েদখােনার জনয্ েয জনগণ আসেল এই তেথয্র গর্াহয্ কের। েপেটন্ট ডাটােবেসর সােথ,
েপেটন্ট কিমশনার আসেল আমােক বেলিছেলন েয িতিন ভাবেতই পােরনিন েয
সাধারণ আেমিরকানরা এই িজিনসিটর গর্াহয্ করেব। এেক অনলাইেন রাখুন; লক্ষ লক্ষ
মানষু এর বয্বহার শুরু কের িদেয়েছ।

[অনজু শর্ীিনবাস] িকছু েক্ষেতর্, উদাহরণসব্রূপ, এই তথয্ জনসাধারেণর জনয্
উপলব্ধ; িকনু্ত তা একিট খরেচর িবিনমেয়। যখন সরকাির সংস্থা এর িবিনমেয় অথর্
উপাজর্ন কের, তখন আপিন কীভােব এর েমাকািবলা কেরন?

[কালর্ মালামুদ] আচ্ছা, েকানও সরকাির সংস্থা, েকান NGO-এর জনয্ রাজসব্ খুবই
গুরুতব্পণূর্। েপেটন্ট অিফেসর েক্ষেতর্, েপেটন্ট িবকর্য় কের বছের তারা ৪০ িমিলয়ন
ডলার েরাজগার করেছ। আপিন েপেটেন্টর উেদ্দশয্ সম্পেকর্  জােনন - এটাই একমাতর্
ডাটােবস যা িবেশষভােব মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র সংিবধােন বলা হেয়েছ। ওখােন এটা
িবকর্য়েযাগয্ নয়। তারা অনয্ িকছু কের অথর্ উপাজর্ন করেত পাের এবং আসেল তারা
তথয্ িবিকর্ করেত পােরন। এখন পর্শ্ন হল, যখন একবার আিম এটা িকেন েফলিছ,
তখন িক আিম এটােক পনুঃপর্কাশ করেত পাির যােত এটা আরও ভােলা এবং
কাযর্করী হেয় উঠেত পাের? তথয্ পিরেষবার জনয্ যিদ একিট মূলয্ ধাযর্ করা হয়
তাহেলও আিম এমন িকছু মেন করব না। িকনু্ত পর্শ্নটা হল, তাহেলও িক লাইেসেন্সর
ছাড়পতর্ ছাড়া, এই তেথয্র বয্বহার, এেক আরও উন্নত কের েতালা, বনু্ধ নাগিরকেদর
জানােনা, বা এেক িনেয় িকছু করার অনমুিত েদওয়া হেব?

[অনজু শর্ীিনবাস] সিঠক, এটা এেকবাের সিতয্। আপনার িকছু কাজ এখােন হেয়েছ,
গত কেয়ক বছের আপনার কাজ ভারেত ভােলাই সম্পর্সািরত হেয়েছ। যদ্দূর আিম
বুেঝিছ, উদাহরণসব্রূপ, আপিন বতর্ মােন ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্  বুয্েরার সােথ আইিন
লড়াই চালােচ্ছন। আপিন িক আমােদর কােছ এই িবষেয় িকছু বলেবন এবং িকভােবই
বা পর্থম েথেক এই কাজ শুরু কেরিছেলন?

[কালর্ মালামুদ] এখােন িবিভন্ন ধরেনর আইন, আইনী অিধকার, আইনী উপকরণ
আেছ। সরকােরর িনেদর্শাবলী, সংসেদর আইন আেছ, সরকাির িনয়ম আেছ; িকনু্ত
িনরাপত্তা স্টয্ান্ডাডর্  আমােদর আধুিনক িবেশব্র সবেচেয় িকছু গুরুতব্পণূর্ আইন। দয্
নয্াশনাল িবিল্ডং েকাড অফ ইিন্ডয়া, েটক্সটাইল যন্তর্াংশ সংকর্ান্ত স্টয্ান্ডাডর্ গুিল
শর্িমকেদর িনরাপেদ রােখ, বা কীটনাশেকর িনরাপদ পর্েয়াগেক সুিনিশ্চত কের। এই
সমস্ত ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্  সরকাির েগেজেট নিথভুক্ত রেয়েছ। তােদর আইেনর েজার
আেছ। অেনক েক্ষেতর্, পেণয্র যিদ শংসাপতর্ না থােক, তেব আপিন ভারেত তা িবিকর্
করেত পারেবন না; এবং যিদ তা স্টয্ান্ডাডর্  পরূণ করেত না পাের, তাহেল তা BIS এর
শংসাপতর্ নাও েপেত পাের। এবং এরা সব সরকাির পর্কাশনা।

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ

100



তা সেত্তব্ও, েসখােন েকবলমাতর্ একিট কিপরাইট িবজ্ঞিপ্ত েনই, একিট িবজ্ঞিপ্ত েলখা
আেছ েয, আমােদর অনমুিত ছাড়া েকউ এই উপাদােনর অনিুলিপ করেত পারেবন না;
এবং তারা এিট িবিকর্ কের। দয্ নয্াশনাল িবিল্ডং েকাড অফ ইিন্ডয়া-র, ভারেত মূলয্
হল ১৪,০০০ টাকা। ভারেত পর্েতয্ক ইিঞ্জিনয়ািরং িশক্ষাথর্ীর পড়ােশানার জনয্ েয
বইেয়র দরকার পেড়, েতমন একিট বইেয়র জনয্ই এমন িবপলু পিরমাণ টাকা বরাদ্দ।
যিদ আপিন িবেদেশর মািটেত এটা িকেন থােকন, তেব এর মূলয্ হেব ১.৪ লাখ টাকা,
দশ গুণ েবিশ। যিদ আপিন ভারেতর সােথ বয্বসা করেত চান, তাহেলই আপনােক
ভারেতর িনরাপত্তা আইন সম্পেকর্  জানেত হেব।

[অনজু শর্ীিনবাস] িঠক, একদম িঠক। িঠক। ২০১৩ সােল, আপিন এই িকছু তথয্
িনেয়িছেলন এবং এেক সাবর্জনীন কেরিছেলন; িকনু্ত BIS একদম এটার পর্শংসা কের
িন।

[কালর্ মালামুদ] আচ্ছা, BIS এই বয্াপারটা পর্থেম লক্ষয্ কের িন। পর্থেম যা ঘেটেছ তা
হল, আিম অেনক ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্  িকেন িনেয়িছলাম। আিম যা কাজ কির তা
কখেনা লুিকেয় চুিরেয় কির না। আিম িকচু্ছ লুেকাই না। আিম সয্াম িপেতর্াদােক
েডেকিছলাম, িযিন েসই সমেয় সরকাের িছেলন, মনেমাহন িসংেহর জনয্ কাজ
করেতন; এবং বললাম, "িপেতর্াদা-মহাশয়, আিম আপনার সােথ েদখা করেত চাই।"
আিম েদখা করেত েগলাম, এবং আিম স্টয্ান্ডাডর্ গুিলর কিপ সেঙ্গ িনেয় িগেয়িছলাম।
আিম পিরিস্থিত বয্াখয্া কের বললাম, "আিম এগুিল অনলাইেন রাখেত চেলিছ।
আপিন এিবষেয় িক মেন কেরন? "িতিন বেলন, "বাহ, এটা ভােলা কাজ। আিম
বললাম, "ভােলা, িকনু্ত আপিন হয়ত জােনন েয ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্  বুয্েরা এেত িবরক্ত
হেত পাের। িতিন বলেলন, "এগুিল গুরুতব্পণূর্ তথয্। এটা সহজলভয্ হওয়া উিচত।"
তারা লক্ষয্ কেরিন। আিম সমস্ত ১৯,০০০ স্টয্ান্ডাডর্  িনেয়িছ এবং তােদর অনলাইেন
েরেখ িদেয়িছ। আিম DVD-র জনয্ বছের ৫,০০০ ডলার খরচ কেরিছ। তারপর, এখন
েসই সাবিস্কর্পশন পনুনর্বীকরণ করার সময় এেস েগেছ।

[অনজু শর্ীিনবাস] অবশয্ই।

[কালর্ মালমুদ] আিম তােদর একিট িচিঠ পািঠেয়িছ। আিম বললাম, হয্াঁ, এখােন
একিট কর্য় করার জনয্ অডর্ ার আেছ। আিম আমার সাবিস্কর্পশন পনুনর্বীকরণ করেত
চাই। যাইেহাক, এখােন সব স্টয্ান্ডাডর্  রেয়েছ, এবং আমরা তার মেধয্ ৯৭১িট স্টয্ান্ডাডর্
িনেয়িছ, এবং আমরা েসগুিলেক HTML-এ রূপান্তর কেরিছ। আমরা SVG গর্ািফক্স
িহসােব িচতর্গুিল পনুরায় অঙ্কন কেরিছ। আমরা MATHML অনসুাের সূতর্গুিলেক
নতুনভােব েকাড কেরিছ। আপিন িক েসই সব তেথয্র অনিুলিপ পছন্দ করেবন? "আিম
একিট িচিঠ েপেয়িছ, েযখােন মূলত বলা হেয়েছ, থামেত, আমােক অিবলেমব্ থামেত
বলা হেয়েছ। তারা আমার সাবিস্কর্পশন পনুনর্বীকরণ করেত পর্তয্াখয্ান কেরেছ। তারা
দািব কেরিছল েযন আমরা অনলাইন েথেক সব তথয্ সিরেয় িনই।

আিম তােদর একিট িচিঠ পািঠেয়িছলাম, এবং আিম তােদর কােছ বয্াখয্া কেরিছলাম
েয েকন, আমার িবশব্ােস, ভারতীয় সরকােরর অধীেন, ভারতীয় সংিবধােনর অধীেন,

এই েছাট্ট এই েছাট্ট USBUSBিটর মেধয্ ১৯,০০০ ভারতীয় স্টয্ান্ডাডিটর মেধয্ ১৯,০০০ ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্র্  রেয়েছ। রেয়েছ।
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তেথয্র অিধকার আইেনর অধীেন (Right to Information Act), এগুিলেক
সাবর্জনীন তথয্ িহেসেব িবেবচনা করা উিচত। তারা একমত হন িন। আমরা
মন্তর্ণালয়েক অনেুরাধ জানালাম, েসটা িছল পরবতর্ ী পদেক্ষপ। মস্ত বড় অিভনব এক
দরখাস্ত। িপেতর্াদা একটা এিফেডিভট কেরিছেলন। ইন্টারেনেটর িপতা িভন্টন সাফর্
একটা এিফেডিভট কেরিছেলন। জল িবভােগর ইিঞ্জিনয়ািরং ও পিরবহন িবষেয়র েবশ
কেয়কজন িবিশষ্ট অধয্াপক এিফেডিভেট সব্াক্ষর কেরন। স্টয্ান্ডাডর্ গুিল েকন ভােলা
লাগিছল, েকন আমরা মূলয্ েযাগ করিছলাম তার সােথ তার একািধক উদাহরণ
আমােদর কােছ িছল।

এটা মন্তর্ণালেয় িগেয় েপৗছায়, এবং িকছুসময় পের আমরা তার একিট পর্তুয্ত্তর
েপেয়িছলাম। "না, আপিন এটা করেত পারেবন না।" পরবতর্ ী ধাপ হল জনসব্াথর্ মামলা
দােয়র করা। আমার সহকমর্ী শর্ীিনবাস েকাদালী, িযিন অতয্ন্ত পর্িতভাবান এক তরুণ
পিরবহন ইিঞ্জিনয়ার এবং ডাক্তার সুশান্ত িসনহােক িনেয়, িযিন অসাধারণ ভারতীয়
আইন িবেশষজ্ঞ, আমরা মামলা দােয়র করলাম। িনিশথ েদশাইেয়র ল’ফামর্ আমােদর
পর্িতিনিধতব্ করেত সম্মত হন। তারা েকােনা টাকা চান িন। পর্াক্তন আইনমন্তর্ী সলমন
খুরিশদ আমােদর িসিনয়র আইনজীবী িহেসেব আমােদর পর্িতিনিধতব্ করেত সম্মত হন।
আমরা িদল্লীেত মাননীয় হাইেকােটর্ র সামেন দাঁিড়েয়।

এিট এখন খাতায় কলেম হেয় েগেছ, এই মেমর্ BIS আমােদর অিভেযােগর উত্তর
িদেয়েছ। আমরা তার জবাব িদেয়িছ। েকন্দর্ীয় সরকার জবাব িদেত বয্থর্ হেয়েছ। ১৩ই
নেভমব্র আমরা আবার আদালেতর সামেন হািজর হব এবং আমরা আশা করিছ পর্ধান
িবচারপিত, অথবা িবচারপিত িযিন িবচার করেবন, আগামী বসেন্তর শুরুেতই েমৗিখক
যিুক্ত েপশ করেবন। তখন আমরা আমােদর কথা বলার এবং সরকার তার কথা বলার
একটা সুেযাগ পােব; তার িভিত্তেত সরকার একিট রায় পর্দান করেব।

[অনজু শর্ীিনবাস] অবশয্ই। কালর্, আিম এখােন এিট বুঝেত েপেরিছ, BIS-এর
পর্িতরক্ষা একজেনর কিপরাইেটর উপর িনভর্ র কের। আেরকিট সতয্ িবষয় যা এিট
তুেল ধের তা হল, এই স্টয্ান্ডাডর্ গুিল ৈতিরর জনয্ ক্ষিতপরূণ পর্দান করা উিচত।
মািকর্ ন যকু্তরাষ্টর্ এবং ভারেতর মেধয্ একিট পাথর্কয্ হল, মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ েয
স্টয্ান্ডাডর্ গুিল েশষপযর্ন্ত আইন ও িবিধেত পিরণত হেয় যায়, তা বয্িক্তগত সংস্থা দব্ারা
িনিমর্ত হয়। এখােন ভারেত, BIS হল একিট িবিধবদ্ধ সংস্থা, যা কখনও কখনও, আিম
বলব, েয স্টয্ান্ডাডর্ গুিল িনেয় আেস, তা েবিশরভাগ সমেয়ই েশষেমশ আইেনর
শিক্ত দব্ারাই পর্িতিষ্ঠত হয়। একিট িনিদর্ষ্ট সীমা পযর্ন্ত, এর রাজসব্ েকাম্পািন, কেলজ,
বয্িক্তগত বয্িক্তেদর কােছ এই স্টয্ান্ডাডর্ গুিল িবিকর্ কের আেস। আপিন িক BIS এর
রাজসব্ মেডেলরও িবেরািধতা কেরন? আপিন িক িবশব্াস কেরন েয আজেকর িদেন
এবং সমেয়, এিট জনসাধারেণর কােছ পর্কাশ করা দরকার, এবং আমােদর েসই
স্টয্ান্ডাডর্ গুিল ৈতিরর জনয্ পর্েয়াজনীয় বয্য় সম্পেকর্  িচন্তা করা উিচত নয়?

[কালর্ মালামুদ] আসুন ভারেতর সােথ সমেঝাতা কির, এবং তারপর বািক িবেশব্র
সােথ সমেঝাতা কির।

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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[অনজু শর্ীিনবাস] অবশয্ই।

[কালর্ মালমুদ] ভারেত, এইগুিল হল সরকাির দিলল। তােদর আয় ৪% এর কম যা
স্টয্ান্ডাডর্  িবিকর্ কের আেস। আপিন যিদ ভারেত েকান পণয্ িবিকর্ করেত চান তেব
এিটেক অনেুমািদত হেত হেব। আপিন িক জােনন এই অনেুমাদেনর জনয্ েক অথর্
পর্দান কের? ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্  বুয্েরা। তারা পর্চুর অথর্ পায়। শুধু এটা নয়,
এটা তােদর িমশেনর একিট গুরুতব্পণূর্ অংশ, তাই েতা। এটা জনসাধারেণর িনরাপত্তার
জনয্। স্টয্ান্ডাডর্ গুিলর পর্ািপ্তর অিধকার খবর্ কের, আপিন েয ভােব ইিঞ্জিনয়ারেক
িশিক্ষত করেত চান েসভােব পারেছন না। আপিন স্থানীয় কমর্কতর্ ােদর িবিল্ডং েকাডিট
তােদর পর্েয়াজন অনসুাের পর্েয়াগ করার অনমুিত িদেচ্ছন না, কারণ এর মেধয্ েকােনা
একিট িজিনস েকনার জনয্ তােদর ১৪,০০০ টাকা বয্য় করেত হেব। জনসাধারেণর
িনরাপত্তার তথয্গুিল পর্ািপ্তর অিধকার বরাদ্দ করেত িগেয় তােদর উেদ্দশয্ বদেল যায়,
এবং তােদর অেথর্র পর্েয়াজন হয় না। তােদর কােছ অনয্ানয্ জায়গা েথেক টাকা
আসেছ।

এখন, বািক িবেশব্র েবসরকাির NGO গুিল স্টয্ান্ডাডর্  ৈতির করেছ, এবং তারপর
সরকার তােদর আইেনর রূপ িদেচ্ছ। আমােক কেয়কিট কথা বলেত দাও। NGO-রা
এগুিলেক আইন িহেসেব চায়। এটাই হল মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র জাতীয় ৈবদযু্িতক েকােডর
হল সম্পূণর্ উেদ্দশয্, এবং তারা গবর্ কের কারণ, এিট হল সমস্ত ৫০িট রােজয্র এবং
যকু্তরাষ্টর্ীয় সরকােরর আইন। তারা এটা চায়। তারা এটা পর্চুর অেথর্র িবিনমেয় িবিকর্
কের; িকনু্ত আপিন িক জােনন, তােদর আবার সািটর্ িফেকশন, হয্ান্ডবুক এবং পর্িশক্ষণ
আেছ। যখন যকু্তরাষ্টর্ সরকার বেল েয জাতীয় ৈবদযু্িতক েকাড (National Electrical
Code) হল েদেশর আইন, তখন তারা আেমিরকানেদর কাছ েথেক অনেুমাদেনর
সব্ণর্পদক পায়; এবং তারা জনসাধারেণর িনরাপত্তার তথয্ বরাদ্দ না কেরই েসই
সব্ণর্পদকেক টাকায় পিরণত করেত সক্ষম হেয় যায়। তারা দািব কের েয তােদর টাকার
পর্েয়াজন, িকনু্ত আিম মেন কির না এটা েকােনা কারণ। আিম মেন কির েয, এিট হল
একিট িনয়ন্তর্েণর বয্াপার।

আিম মেন কির এভােবই তারা সবসময় এিট কেরেছ, িকনু্ত আপিন জােনন, ইন্টারেনট
িবেশব্র পর্িতিট িশল্পেক তার বয্বসািয়ক মেডলেক সামঞ্জসয্ করেত বাধয্ কেরেছ। সময়
আমােদর বয্বসািয়ক মেডলেক সামঞ্জসয্ কের েতােল। ১৯৭০ সােল িকছু পিরমাণ
অেথর্র জনয্ একটা স্টয্ান্ডাডর্  িবিকর্ করা যিুক্তসঙ্গত। এই িদেন এবং সমেয় ১৪,০০০
টাকার জনয্ একিট িবিল্ডং েকাড, একটা বই িবিকর্ করা, এই িজিনসটা িক যিুক্তসঙ্গত!
এই সামানয্ USB, ১৯,০০০ এই সমস্ত স্টয্ান্ডাডর্ । এটাই হল সামিগর্ক িজিনস। এখােন
েকােনা কারণ েনই েয ভারেত পর্েতয্ক িশক্ষাথর্ীর িশক্ষার জনয্ এটা িক পর্াপ্ত হওয়া
উিচত নয়, কমপেক্ষ অ-বািণিজয্ক িভিত্তেত িশক্ষার জনয্; িকনু্ত আিম মেন কির এিট
পর্িতিট িশল্প এবং পর্িতিট স্থানীয় অিফসােরর জনয্ পর্াপ্ত করা উিচত, কারণ আমরা
এভােবই জনসাধারেণর িনরাপত্তা পর্েয়াগ কির। আইনটা সবাই জােন।

[অনজু শর্ীিনবাস] বলেলন িঠক, িঠক। কালর্, আপনার িমশেনর অংশ, অনয্ানয্ অেনক
পাবিলক েডােমন অ◌্যাডেভােকেটর কােজর অংশ, েকবল এটা নয় েয এই তথয্িট

এই েছাট্ট এই েছাট্ট USBUSBিটর মেধয্ ১৯,০০০ ভারতীয় স্টয্ান্ডাডিটর মেধয্ ১৯,০০০ ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্র্  রেয়েছ। রেয়েছ।
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িবনামূেলয্ পর্াপ্ত হওয়া উিচত; িকনু্ত এই পর্াপ্ত হওয়া িজিনেসর মানও িনধর্ারণ করা
উিচত। উদাহরণসব্রূপ, আপিন জােনন েয নিথর পর্েয়াজন হেত পাের তা আপিন জমু
ইন করেত সক্ষম হেবন, অথবা এিট আেরা সুন্দরভােব পছন্দমত ফমর্য্ােট হওয়া উিচত
যা েলােকরা আসেল এিট গেবষণার জনয্ বয্বহার করেত পাের। এই কাজিটর সামানয্
অংশ আপনার িডিজটাল লাইেবর্রী অব ইিন্ডয়ার পর্িত যায় এবং গত দইু বছের আপিন
েয ধরেনর কাজ কেরেছন তার উপর গিঠত। আপিন েসই সম্পেকর্  একটু বয্াখয্া
করেবন?

[কালর্ মালামুদ] আচ্ছা, স্টয্ান্ডাডর্ গুিলর জনয্, আমরা িবিল্ডং েকাড সহ
অেনকগুিলেক HTML-এ পনুরায় টাইপ কেরিছ। আমরা ডায়াগর্ামগুিল পনুরায় অঙ্কন
কেরিছ, সূতর্গুিল িরেকাড কেরিছ। ভারেতর িডিজটাল লাইেবর্রী, তারা দািব কেরেছ
েয সরকারী সাভর্ াের ৫৫০,০০০ বই িছল। ভারেতবেষর্, বই স্কয্ান করার েপর্াগর্াম বহু
িদন ধের চলেছ।

[অনজু শর্ীিনবাস] আর "েসগুিল" হল?

[কালর্ মালামুদ] ভারত সরকার হয্াঁ ভারত সরকার। িমিনিস্টর্ অফ ইেলকটর্িনক্স
অ◌্যান্ড ইনফরেমশন েটকেনালিজ এই পর্কল্পিটর পৃষ্ঠেপাষক। আিম ভারেতর এই
িডিজটাল লাইেবর্িরেক লক্ষয্ কেরিছ, এবং আিম এটা অেনক িভতর থেক েদেখিছ।
আিম দিুট িজিনস েদেখিছ। এটা খুব পর্াপ্ত হওয়ার মত িছল না, তাই েতা। এটা
অনসুন্ধান করা কিঠন িছল। সাভর্ ার সবসময় শ্লথ থাকত। েসগুিল DNS হারােত থাকত।
সাভর্ ার উেড় েযত; তাই আিম একিট কিপ ৈতির কির এবং আিম এটা অনলাইেন েরেখ
িদই। আিম এিটেক খুব যত্নসহকাের েদখভাল কির। ডাটােবেস িকছু কিপরাইট সমসয্া
আেছ। েসগুিল অেগাছােলা ভােব িছল, িকনু্ত েমটাডাটা খারাপ িছল। িশেরানামগুিল
ভুল িছল। স্কয্ািনং খুব একটা ভােলা িছল না। শুধু অেগাছােলা পৃষ্টা নয়; িকনু্ত বাদ
যাওয়া পৃষ্ঠাও িছল অথবা অেধর্ক বই েনই নতুবা তারা েরেজািলউশনিটেক নষ্ট কের
েফেলেছ।

আমরা একিট অনিুলিপ ৈতির কেরিছ এবং এিটেক আরও ভাল কের তুলেত আমরা
এিটেক অনলাইেন রািখ। ইন্টারেনট সংরক্ষণাগাের এিটেক রাখা হল। এক মােস এক
িমিলয়ন মতামত আমরা এেত পািচ্ছলাম। এটা আেরা স্পষ্ট হেয় ওেঠ। আমরা এিট
তুেল েনওয়ার জনয্ কেয়কিট িবজ্ঞিপ্ত েপেয়িছলাম। েসগুেলা বড় লীেগর েক্ষেতর্ ঘেট।
আপিন তুেল েনওয়ার িবজ্ঞিপ্ত গর্হণ করেলন এবং আপিন তােদর পর্তুয্ত্তর িদেলন।
আপিন বলেলন, "িঠক আেছ, েবশ, আিম এটা সিরেয় েফলব।"

[অনজু শর্ীিনবাস] িকছু েক্ষেতর্, আপিন তােদর মতামত েমেন চলেল খুিশ হেবন।

[কালর্ মালামুদ] ওহ, এেকবাের। যিদ েকউ বেল েয বই কিপরাইটযকু্ত, এিট েকান
সমসয্া নয়। আমরা তা অিবলেমব্ তুেল েফলব। েকান বয্াপারই না। যখন আপিন হাজার
হাজার েলােকর সােথ েলনেদন করেছন অথবা বর্ুেয়স্টার কােহেলর মেতা লক্ষ লক্ষ বই
ইন্টারেনট আকর্ াইেভ রেয়েছ, আপিন েসগুিল েপেয় যােবন। ভুলতর্ুিট হয়।

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ

104



সরকার খুব ঘাবেড় উেঠিছল, কারণ এিট আেরা স্পষ্ট হেয় উেঠেছ এবং তারা
েলাকজেনর কাছ েথেক কেয়কিট িবজ্ঞিপ্ত েপেয়েছ, "হায় ঈশব্র, আপিন আমার বই
েপেয়েছন।" তারা পেুরা ডাটােবসিট তুেল িদেত চায়। তারা আমােদর সম্পূণর্
ডাটােবসিটেক তুেল িনেত বেল। আিম বেলিছ "না, না, আমরা েসটা করেত যািচ্ছ না।
"তারা বলল, "আচ্ছা, ১৯০০ সােলর পর েথেক সব িকছু তুেল নাও।"

[অনজু শর্ীিনবাস] এই সংগর্েহ েকান েকান বইগুেলা অন্তভুর্ক্ত?

[কালর্ মালামুদ] এিট একিট আশ্চযর্জনক সংগর্হ। ৫০ িবিভন্ন ভাষার বই। পর্ায় অেধর্ক
েরামান ভাষা, ইংেরিজ, জামর্ান, েফর্ঞ্চ। ঐিতহািসক বই, নন-িফর্কশন, ভারেতর
েগেজট। িবিভন্ন রােজয্র জনয্ সব ধরেনর েগেজট, সংসৃ্কত ভাষায় ৫০,০০০ বই। বই,
গুজরাটী ভাষার ৩০,০০০ বই। আিম এই সংখয্ার বয্াপাের িনিশ্চত নই, িকনু্ত এগুেলা
হাজার হাজােরর বইেয়র মেধয্। পাঞ্জাবী ভাষার মেধয্ হাজার হাজার। িতবব্িত ভাষার
বই। বছর বছর হাজার হাজার বই িফের যােচ্ছ। শুধু এটাই আশ্চযর্জনক, অননয্ সংগর্হ
যা িবেশব্র অনয্ েকাথাও অনপুলব্ধ। আিম িবশব্জেুড় ভারত পিণ্ডতেদর কাছ েথেক েনাট
পািচ্ছ, বলেছ, "েহ আমার ঈশব্র, এটা অনবদয্!"

আমরা একিট িভন্ন উপােয় এটােক পর্াপ্ত করার বয্বস্থা কির। আপিন আেরা সহেজ
খুজঁেত পােরন। মানষু খুব দর্ুত আমােদর িবজ্ঞিপ্ত পাঠােত পারেব এবং যিদ বেল,
"ওহ, আপিন ভুল েমটােডটা েপেয়েছন" এবং আমরা এিট িঠক করেত সক্ষম। আমরা
এটা আরও ভােলা করার েচষ্টা করিছ। সরকার বলেলা, "না, না, আপনােক এিট
অফলাইেন িনেত হেব এবং আমরা আপনােক বলব েকান বইগুিল িঠক, কারণ আমরা
তােদর এেকর পর এক পরীক্ষা করেত যািচ্ছ এবং িসদ্ধান্ত েনব েকানিট কিপরাইটযকু্ত
এবং েকানিট নয়।"

সেবর্াপির, আিম িনিশ্চত নই, আিম িবশব্াস কির েয তারা এ িবষেয় িবেশষজ্ঞ েয
েকানটা কিপরাইেটর আওতায় আেস এবং েকানিট আেস না এবং কিপরাইট একিট
বাইনাির বয্াপার নয়, তাই েতা। আপিন যিদ অন্ধ হন তেব আিম আন্তজর্ািতক চুিক্তর
অধীেন েযেকান বই িকভােব পর্াপ্ত করা যায় তার বয্বস্থা করেত পাির। ভারতীয়
কিপরাইট অ◌্যােক্টর অধীেন, যিদ এিট িশক্ষক এবং একজন ছােতর্র মেধয্ িশক্ষার
উেদ্দেশয্ হয়- তাহেল এিট িদল্লী ইউিনভািসর্িটর েকেসর বয্াপাের সব আেছ। সুতরাং
এিট একিট বাইনাির বয্াপার নয়। আিম মেন কির না েয এিট সরকােরর কাজ েতামােক
বলা েয েক িক পড়েব এবং েক িক পড়েব না এবং অবশয্ই এটা তােদর কাজ নয়
আমােক বলা েয ইন্টারেনেট েকান বইগুিল বয্বহারেযাগয্ করব।

[অনজু শর্ীিনবাস] িঠক। েসটা সতয্।

[কালর্ মালামুদ] যিদ না িকছু জাতীয় িনরাপত্তা সমসয্া থােক বা েস ধরেণর িকছু ; িকনু্ত
যিদ এিট সাধারণ ভােব হয় তেব "আমরা এটা পছন্দ কির না।" এটা হল একরকম,
"আিম দঃুিখত। আিম গর্াহয্ কির না।"

এই েছাট্ট এই েছাট্ট USBUSBিটর মেধয্ ১৯,০০০ ভারতীয় স্টয্ান্ডাডিটর মেধয্ ১৯,০০০ ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্র্  রেয়েছ। রেয়েছ।

105



[অনজু শর্ীিনবাস] িঠক। এখন, আমরা েসই পিরিস্থিত অিতকর্ম কের এেসিছ েযখােন
তথয্ পর্যিুক্ত মন্তর্ণালয় তােদর লাইেবর্রীর তুলনায় আমােদর সংস্করণেক েবিশ উপেরর
িদেক েদখেছ।

[কালর্ মালামুদ] হয্াঁ, এটা মুখর্ািম, অবশয্ই মুখর্ািম। সরকােরর সােথ এই লড়াইেয়র
পিরবেতর্ , আিম এটা বলব েয আমরা েডটােবসিট আরও ভােলা কের তুলেত আিম
তােদর সােথ কাজ করিছলাম। আমরা আেরা বই স্কয্ান করিছলাম। আমরা আমােদর
িহন্দ সব্রাজ সংগর্েহর উপর যা করিছলাম েসটাই আমরা করিছলাম, যা খুবই খুবই
উচ্চমােনর উপাদান। আিম িক েসই সম্পেকর্  আপনােক িকছু বলেত পাির?

[অনজু শর্ীিনবাস] হয্াঁ, অবশয্ই।

[কালর্ মালামুদ] িহন্দ সব্রাজ সংগর্হ মহাত্মা গান্ধীর সংগৃহীত কােজর সােথ শুরু
হেয়িছল, পেুরা ১০০িট খন্ড, তাই েতা। অনলাইেন পাওয়া যােব, েয েকউ েসগুিল
পড়েত পােরন। আপিন PDF ডাউনেলাড করেত পােরন, আপিন ইবুক ডাউনেলাড
করেত পােরন। গান্ধীর ভাষেণর ১২৯িট অল ইিন্ডয়া েরিডও সম্পর্চার, তার জীবেনর
েশষ বছের পর্েতয্কিট িদন। আপিন তার জীবেনর েশষ বছেরর সব িকছু জানেত
পারেবন। তােদর পর্েতয্েকর জনয্, আিম সংগৃহীত কােজর পর্াসিঙ্গক অংশিট িনেয়িছ
এবং HTML এ েরেখিছ, যােত আপিন িহিন্দ বা গুজরািটেত তার কথা শুনেত
পােরন। আপিন ইংেরিজ অনবুাদ পড়েত পারেবন। তারপর আপিন সংগৃহীত
কাজগুিলেত িক্লক করেত পােরন এবং েসই সময় িতিন েয িচিঠগুিল িলেখেছন
েসগুিল পড়েত পারেবন। িতিন পেরর িদন িক কেরিছেলন? তার আেগর িদন িক
কেরিছেলন? সমস্ত িকছু।

আমােদর কােছ েনহরুর িনবর্ািচত সংকলন রেয়েছ। তােদর মেধয্ অেনেকগুিল সরকাির
সাভর্ াের আেছ, িকনু্ত িকছু খন্ড বাদ িছল। আিম ঐ খন্ডগুিল েপেয়িছলাম, তাই
আমােদর কােছ সম্পূণর্ সংস্করণ আেছ। আেমব্দকেরর রচনাগুিল, সংগৃহীত
সংকলনগুিল মহারাষ্টর্ রাজয্ সাভর্ াের িছল, িকনু্ত তােত েশষ ছয়িট খন্ড পাওয়া যািচ্ছল
না। আবার, আমােদর সবেচেয় সম্পূণর্ সংস্করণ।

ভারত এক েখাঁজ, সুন্দর, সুন্দর েশা ভারেতর আিবষ্কােরর উপর িভিত্ত কের। সিতয্
সিতয্ই চমত্কারভােব সম্পন্ন করা হেয়িছল। ১৯৮০ -এর দশেক, যখন দরূদশর্ন
সরকাির সংস্থা িছল ; তখন আমরা শুধুমাতর্ অনলাইেন রািখিন আমরা িবিভন্ন ভাষার
িবিভন্ন ধরেনর সাবটাইেটল যকু্ত কেরিছ। সব পেবর্র জনয্ নয়, কারণ আমােদর যেথষ্ট
অথর্ িছল না ; িকনু্ত পাঁচিট পেবর্র জনয্, এখন আপনার কােছ িহিন্দেত সাবটাইেটল
থাকেত পাের, যা তােদর কােছ েনই। তােদর কােছ ইংেরিজ িছল। এছাড়াও উদুর্ এবং
েতেলগু িছল এবং অনয্ানয্ ভাষাও িছল । আমরা এিট আরও ভােলা এবং আেরা
বয্বহার উপেযাগী করার েচষ্টা করিছ।

[অনজু শর্ীিনবাস] অবশয্ই, অিত অবয্শই। কালর্, িকছু েলাক পাবিলক েডােমনেক
পর্চােরর জায়গা িহেসেব েদেখ, আপিন েয ধরেনর কাজ কেরন তা সম্পূণর্রূেপ
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কিপরাইেটর িবরুেদ্ধ। উদাহরণসব্রূপ, তারা িবশব্াস কের েয কখনও কখনও আপিন
কিপরাইেটর লাইেন পদাপর্ণ কেরন বা কেরন না।

[কালর্ মালামুদ] আিম পাইেরট নই। আিম অসৎ উপােয় কাযর্িসিদ্ধকারী নই।

[অনজু শর্ীিনবাস] আপনার িনজসব্ কাজ, আপিন িকভােব একিট পর্কেল্প ঝাঁিপেয়
পরার িসদ্ধান্ত েনেবন? এটা জনগেণর সব্ােথর্? এটা েসই পরীক্ষা যখন আপিন
িবেবচনা কেরন েয আপিন --

[কালর্ মালামুদ] আচ্ছা, এটা আংিশকভােব জনসব্াথর্। আিম সম্পূণর্ িবিভন্ন িজিনেসর
িদেক েদিখ। সেবর্াপির, আমােক এটা বলেত দাও। আিম েপশাদার েলখক িহসােব
জীবনযাপন কির। িঠক আেছ, আিম একজন সঙ্গীতজ্ঞ িছলাম। আিম কিপরাইেট িবশব্াস
করতাম। আিম মেন কির এিট একিট অসাধারণ িজিনস, তেব মেন রাখেবন
কিপরাইেটর উেদ্দশয্গুিল েযন দরকারী িশল্পগুিলেক অগর্সর হেত সাহাযয্ কের। এিট
জ্ঞানেক সহজলভয্ করেত এবং কিপরাইেটর সীমা েযমন রেয়েছ েতমিন বয্িতকর্মও
রেয়েছ। যিদ েতামার বয্িক্তগত সম্পিত্ত থােক তেব তার মাঝখােন পাবিলক পাকর্
পর্েয়াজন। এই দিুট ছাড়া একিট শহর হেত পাের না। আপিন বািণজয্ চান, আবার
আপিন নাগিরক জীবন চান।

আিম এগুিলর িদেক তাকাই এবং আিম িনেজেক িজজ্ঞাসা কির। এটা িক সরকাির
তথয্? কিপরাইেটর পর্েয়াগ িক ৈবধ? এটা িক জনগেণর সব্ােথর্? এই তেথয্র জনয্ িক
একিট বাধয্তামূলক পর্েয়াজন আেছ? সরকাির তথয্ যিদ জনসাধারেণর িনরাপত্তা,
কেপর্ােরশনগুিলর পিরচালনা বা সরকােরর কমর্কাণ্ড নাগিরকেদর জ্ঞাতােথর্ সরকারী
পদ্ধিত িনয়ন্তর্ণ কের; পিরষ্কারভােব সাবর্জনীন, এেকবাের পিরষ্কারভােব সাবর্জনীন।

আিম খুব যত্নসহকাের এিট অধয্য়ন কেরিছ। আপিন জােনন েয অেনক েলাক এই
ধরেনর িজিনসগুিল কের এবং তারা মেন কের, "ওহ, আপিন হয্াকার।" িঠক আেছ,
আমার কােছ পর্যিুক্তগত দক্ষতা রেয়েছ, এেত সেন্দহ েনই। অেনক বাচ্চােদর মেতা
ভােলা নই, িকনু্ত েসখােন আিম অেনক িদন ধের কাজ করিছ। আিম েবিশ ডাটােবেস
এবং পাঠয্ উপাদােন েবশ খুিশ। আিম খুব সাবধােন িচন্তা কির, েকােনা িকছু অনলাইেন
েদওয়ার আেগ। আিম এটা অধয্য়ন কির। আিম অেনক গেবষণা কির।

আপিন জােনন, ভারতীয় স্টয্ান্ডােডর্ র সােথ, আিম শুধু পা রািখিন। আিম এই বয্াপাের
অেনক সময় কািটেয়িছ। আিম সাংিবধািনক আইেনর িতনিট গর্েন্থর খন্ড েপেয়িছলাম
এবং আিম খুব সাবধােন পেড়িছলাম। আিম একজন আইনজীবী নই, িকনু্ত আিম েসটা
পেড়িছ। আিম সয্াম িপেতর্াদার সেঙ্গ েদখা করেত িগেয়িছলাম। আিম েবশ িকছু সংখয্ক
মানেুষর সােথ কথা বেলিছলাম। শুধু তা করার পর, আিম িসদ্ধান্ত িনলাম, "িঠক
আেছ, এটা আমার িবশব্াস েয এিট জনসাধারেণর তথয্।" আপিন জােনন িক, যিদ
আিম ভুল হতাম তেব আিম এর ফলাফলগুিল েভাগ করতাম। এটা হল এই ধরেনর
কাজ করার অনয্ অংশ। যিদ আপিন ভুল কেরন তেব আপনােক ক্ষিতপরূণ িদেত হেব
এবং আপনােক তার জনয্ পর্সু্তত হেত হেব।

এই েছাট্ট এই েছাট্ট USBUSBিটর মেধয্ ১৯,০০০ ভারতীয় স্টয্ান্ডাডিটর মেধয্ ১৯,০০০ ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্র্  রেয়েছ। রেয়েছ।
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[অনজু শর্ীিনবাস] েসটা সতয্, খুব সতয্। একটা িজিনস - আিম শুধু এখােন সামানয্
কমর্পর্ণালী পিরবতর্ন এবং সরকার সম্পেকর্  িকছু কথা বলেত চাই। েকবলমাতর্ ভারত
সরকারই নয়, েযখােন সরকার েয ধরেনর কাজ কের তার পর্িতিকর্য়া জানায়। বতর্ মােন
ভারেত এই সরকার, েমািদ সরকার, পবূর্বতর্ ী সরকার; তারা উভয়ই জনসাধারেণর
রক্ষণােবক্ষণ কেরিছল েয আমরা পর্যিুক্ত আরও বৃহত্তর সব্চ্ছতার জনয্ বয্বহার করেত
চাই, আমরা বৃহত্তর জনসাধারেণর তথয্ পর্ািপ্তর জনয্ পর্যিুক্ত বয্বহার করেত চাই।
আপিন জােনন, ই-গভনর্য্ান্স-এর েঘাষণাও তাই জেনয্। কখনও কখনও েকউ যখন
েবিরেয় আেস এবং এরকম িকছু কাজ কের তখন তােদর পর্থম পর্িতিকর্য়া হয়, এিট
শতর্ুতা।

আমরা ভারেত আপনার মেতা অেনক েলাকেক আইিন েনািটশ েপেত েদেখিছ।
আপিন, িনেজ, একিট আইিন যদু্ধ লড়েছন, আপিন েসটা িনিদর্ষ্ট কের িদেয়িছেলন।
সরকার দািব কের েয তারা েয জনয্ দাঁিড়েয় আেছ এবং তােদর আসল কাজগুিল
যখন আেস তখন তােদর মেধয্ িক দব্ন্দব্ আেছ? আর এর মেধয্ আপিন িকভােব
আপনার ভূিমকা েদেখন?

[কালর্ মালামুদ] আমলাতন্তর্ সিতয্ই এই ধরেনর একিট িজিনসেক েকন্দর্ কের যদু্ধ
করেব। আিম িগেয় েদখলাম সয্াম িপেতর্াদােক, িতিন বলেলন, "এটার জনয্ যান।" িকনু্ত
ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্  বুয্েরা েযমন িছল, "না, না। আমরা সবসময় এই ভােব এিট কেরিছ।
অনয্ সবাই এটা কের।" যিদ আপিন তােদর সব্চ্ছ আইনজীবী িহসােব বা সরকারী মন্তর্ী
িহসােব িবেশষভােব সরকারী মন্তর্ী িহসােব যান তেব আপিন ১৫ জন BIS কমর্কতর্ ােদর
সােথ আট ঘণ্টা দীঘর্ ৈবঠক করেত যােচ্ছন েযখােন বয্াখয্া করেত হেব েকন আকাশটা
েভেঙ্গ পড়েব। আপিন যখন পর্শাসেন থােকন, তখন আপনােক সতকর্  থাকেত হেব।
আপিন িজিনস ভাঙ্গেত চান না। এমনিক যিদ আপিন েখালাখুিলভােব ধাক্কা েদওয়ার
েচষ্টা করেছন-ওবামা পর্শাসন এ েক্ষেতর্ ভাল িছল-িকনু্ত আপিন েকবল ঐ পযর্ন্তই
েযেত পােরন।

নাগিরক সমােজর সােথ কাজ করা গুরুতব্পণূর্ এবং আপিন কখনও কখনও মুেখামুিখ
শতর্ুতা করেবন। আমার অেনক কাজ বয্াখয্া করার েচষ্টা করেছ আমরা যা করিছ েকন
আমরা েসটা করিছ? েকন এটা সিঠক িজিনস। আমার সবেচেয় গুরুতব্পণূর্ েকৗশল
হল, আিম তথয্ বয্বহার কের লক্ষ লক্ষ মানষুেক েপেত পাির। তারপর, হঠাৎ কেরই শুধু
িকছু েখালা সরকারী েলাক বলেছ না, "আের, আের, আপনার এটা আরও
ভােলাভােব করা উিচত।" এটা এমন েদখােব েয, "ভারেতর লক্ষ লক্ষ ইিঞ্জিনয়ািরং
িশক্ষাথর্ীরা পর্িতিদন এই তথয্ বয্বহার কেরন। েকন এিট থাকা উিচত। আর েদখ,
আকাশ যােত েভেঙ্গ না পেড়, িঠক আেছ। আপিন এখনও স্টয্ান্ডাডর্  িবিকর্ করেছন।
"আপিন জােনন েয, আিম যিদ সমস্ত স্টয্ান্ডাডর্  সিরেয় িদই তেব এমন িকছু েলাক
রেয়েছ যারা পর্তয্িয়ত কিপগুিল চায় এবং তারা আেগর সমস্ত সংস্করণগুিলর সম্পূণর্
সংস্করণিট চায়। আিম েয িবষেয় সেচতন তা হল উপাদানগুিল ৈবধভােব আমদািন
করা িকনা।

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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[অনজু শর্ীিনবাস] হয্াঁ। আপিন িক িনেজেক এমন একিট েস্টকেহাল্ডার িহসােব েদেখন
যা সরকারেক জনসাধারেণর পর্ািপ্ত সম্পেকর্  তার কাজিট আরও ভােলা করার েচষ্টা
করেছ?

[কালর্ মালামুদ] এটা িঠক আিম েযটা করার েচষ্টা করিছলাম। আিম িনেজেক বয্বসার
বাইের রাখেত চাই। আিম ভারতীয় মানদন্ড করেত চাই না। BIS েসটা আমার েচেয়
ভােলাভােব জােন। আমার কােছ েসাসর্ েকাড েনই, িঠক আেছ। আমােক একিট
িপিডএফ ফাইল িনেত এবং এিটেক HTML-এ চালু করেত পনুরায় টাইপ করেত হেব।
অথবা আিম যিদ ভাগয্বান হই, তেব এিট িডিজটাল পদ্ধিতেত ৈতির হয়; িকনু্ত
তারপরও, আমােক এটা সংস্কার করেত হেব, িঠক আেছ। আপিন এিট িপিডএফ,
অনেুচ্ছদ িচহ্ন, ইতািলক, পাদটীকা, সুপারিস্কর্প্ট েথেক টাননু। এিট িবশাল পিরমাণ
কাজ। যিদ আমার কােছ েসগুিলর মূল ওয়াডর্  ফাইল থােক, তেব আিম অনমুান করিছ
েয এিট নগণয্ হেব। এটা তােদর কাজ। তােদর এটা করা উিচত। তােদর পর্চুর পিরমােণ
পর্ািপ্তর জনয্ এিট সহজলভয্ থাকা উিচত, তাই েয েকউ এিট ডাউনেলাড করেত
পাের। সুতরাং, ভারতীয় আইন, উদাহরণসব্রূপ, শুধু বুম, তােদর সাচর্  ইিঞ্জেন এিট
অন্তভুর্ক্ত করেত পাের। এিট একিট ভাল িজিনস, কারণ হঠাৎ সব স্টয্ান্ডাডর্  েশষ হেয়
যায়। সবাই িনরাপত্তা স্টয্ান্ডাডর্  জােন; আমােদর জেনয্ একিট িনরাপদ িবশব্ আেছ।

[অনজু শর্ীিনবাস] অবশয্ই। েসটা সতয্। একিট িনরাপদ িবেশব্র ধারণােক পর্কাশ করেত
শুধু এই আেলাচনা। সাধারণত, আপনার পবূর্বতর্ ী বকৃ্ততা এবং আেলাচনায় আিম যা
শুেনিছ তােত আপিন জনসাধারেণর তেথয্র বৃহত্তর পর্ািপ্তর মেধয্ িলঙ্কিট সম্পেকর্  কথা
বেলেছন এবং সিতয্কার অেথর্ সম্ভবত বতর্মান সমেয়র সামািজক, অথর্ৈনিতক,
রাজৈনিতক সমসয্াগুিল েবাঝা এবং সমাধান করেত পােরন। েকন আপিন এই দিুট
সংযকু্ত বেল িবশব্াস কেরন?

[কালর্ মালামুদ] আিম িবশব্াস কির েয আমােদর দিুনয়ােত এমন অেনক সমসয্া রেয়েছ
যা অকাযর্কর বেল মেন হয়, যা অসম্ভব মেন হয়। ৈবিশব্ক উষ্ণতা. অেনক মানষু এিটেক
সতয্ বেল িবশব্াস কের না, অথবা তারা বয্বস্থা গর্হণ কের না, বা তােদর সব্ােথর্ নয়,
"আিম বয্বস্থা গর্হণ করিছ না, কারণ আিম একিট কয়লা খিনেত কাজ কির; এবং আিম
দষূণ পছন্দ কির, কারণ আিম এেত আরও েবিশ অথর্ উপাজর্ন কির। "অনয্ানয্ মানেুষর
পর্িত সহানভূুিত। দািরদর্য্, অিধকার, িশক্ষা দািরেদর্য্র বাইেরর উপায়। দিুভর্ক্ষ, েরাগ।
পর্শ্ন হেচ্ছ এই সমসয্াগুেলার জনয্ আমরা কী করেত পাির? আিম দঢৃ়ভােব িবশব্াস কির
েয জ্ঞান পর্ািপ্তই একমাতর্ উপায় েযিদেক আমরা এিগেয় যািচ্ছ।

যিদ সব নাগিরক জলবায়ু পিরবতর্ েনর িবষয়িট বুঝেত শুরু কের তেব একিট সমেয়
তারা দািব করেব আমরা পদেক্ষপ েনব; কারণ এিট সিতয্ েয এটা একটা িবশব্বয্াপী
সংকট। আমােদর পদেক্ষপ িনেত হেব। যত েবিশ মানষু বুঝেত পাের- এটা েকান
সরকার আিম তা গর্াহয্ কির না, তারা রাজনীিতিবদ। যিদ সবাই উেঠ দািড়েয় বেল েয,
"িবশব্ উষ্ণায়ণ ! েহ আমার ঈশব্র, আমােদর িকছু করেত হেব। এই হয্ািরেকেনর িদেক
েদখুন, এই আগুেনর িদেক তাকান, এই খরার িদেক েচেয় েদখুন।" তাহেলই আমােদর
পিরবতর্ন হেব।

এই েছাট্ট এই েছাট্ট USBUSBিটর মেধয্ ১৯,০০০ ভারতীয় স্টয্ান্ডাডিটর মেধয্ ১৯,০০০ ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্র্  রেয়েছ। রেয়েছ।
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িশক্ষা এই মুহূেতর্  গুরুতব্পণূর্ িবষয়গুিলর মেধয্ একিট। েরাগ, আপিন জােনন না েরােগর
সমাধান েকাথা েথেক আসেব। আিম ইন্টারেনেট যা িশেখিছ েসগুিলর মেধয্ একিট
হল, যখন আিম অনলাইেন পর্চুর পিরমােণ তথয্ রািখ, তখন িকছু অজানা বয্িক্ত
সবসময় আেস এবং এিট আেরা ভােলা কের েতােল। যার বয্াপাের আপিন েকানিদন
ভাবেতও পােরন িন।

আমার দঢৃ় িবশব্াস েয পর্িতিট পর্জেন্মর একিট পর্িতশর্ুিত আেছ। তা িবমানচালনা
িবদয্াও হেত পাের। এটা অিনচ্ছাকৃত দাসতব্ িনমূর্ল করার কথাও হেত পাের, েযমন
অিধকার। তা সব মানেুষর জনয্ েভাটািধকার হেত পাের। এটা পর্যিুক্ত হেত পাের। তা
সামািজক পিরবতর্ন হেত পাের। আিম মেন কির আমােদর মহান পর্িতশর্ুিত হল-
ইন্টারেনট আেছ ওখােন, এিট কাজ কের, িকছু িজিনেসর মেধয্ আমরা এটা করেত
পাির েয সমস্ত জ্ঞানেক সবর্জনীন করেত এবং আমার দঢৃ় িবশব্াস েয এিট িবশব্েক একিট
আেরা ভােলা বাসভূিম কের তুলেব।

[অনজু শর্ীিনবাস] িঠক আেছ, ভােলা। ধনয্বাদ, কালর্। আপনার সমেয়র জনয্ ধনয্বাদ
এবং-

[কালর্ মালমুদ] আপনােক অেনক ধনয্বাদ।

[অনজু শর্ীিনবাস] আমরা আপনার েকস এবং সমসয্াগুেলা অনসুরণ করব, যার জনয্
আপিন দয্ ওয়য্ার-এর সেঙ্গ খুব েজার কদেম কাজ কের যােচ্ছন। ধনয্বাদ!

© দয্ ওয়য্ার, ২০১৭, অনমুিত িনেয় বয্বহৃত
https://thewire.in/191059/interview-little-usb-holds-19000-indian-
standards-not-made-public/

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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মাইেকর্ােফােন পিণ্ডত জওহরলাল েনেহরু, ১৯৪৭-০৭-২০।

১৯৪৮ সােলর েম মােস জম্মুেত RAF েমেস অিফসারেদর সােথ িবিলয়াডর্  েখলেছন।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749023384/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749023384/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749023384/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27322978036/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27322978036/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27322978036/in/album-72157668289998920/


১৯৪৮ সােলর েম মােস কাশ্মীেরর েরগতায়।

ভাইসিরগাল লজ িসমলােত, ১৯৪৮ এর েম মােস একিট ছুিটর সময়।

112

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258582172/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258582172/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258582172/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27285839981/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27285839981/in/album-72157668289998920/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27285839981/in/album-72157668289998920/


CWMG, ৪৩তম খন্ড (১৯৩০), পৃষ্ঠা ১৮৫।

113

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-043/CWMG-v043-XLIII-MC-BETA#page/184/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-043/CWMG-v043-XLIII-MC-BETA#page/184/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-043/CWMG-v043-XLIII-MC-BETA#page/184/mode/2up


ইিন্দরা গান্ধী একিট ইয়াক-এ, ভুটান যাওয়ার পেথ, ২০েশ েসেপ্টমব্র, ১৯৫৮।

৬ই িডেসমব্র, ১৯৫৪ সােল একিট চীনা পিরদশর্ক পর্িতিনিধদলেক এস্কটর্  কেরন।

114

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30159632133/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30706502881/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30706502881/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30706502881/in/album-72157674691709612/


মাননীয় পিণ্ডত জওহরলাল েনেহরু, ভারেতর পর্ধানমন্তর্ী, তাঁর মহাসিচব শর্ীমিত িবজয়া লক্ষ্মীর
সােথ, মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ ভারতীয় রাষ্টর্দতূ এবং শর্ীমিত ইিন্দরা গান্ধী ২৮েশ অেক্টাবর, ১৯৪৯-এ
িশকােগা দশর্েন যাওয়ার পেথ শর্ীযকু্ত উইল িস্মেথর মািলকানাধীন খামােরর পিরদশর্ন কেরন।

115

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27323192686/in/album-72157669011055206/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27323192686/in/album-72157669011055206/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27323192686/in/album-72157669011055206/


পর্ধানমন্তর্ী, জওহরলাল েনহরু ও শর্ীমিত ইিন্দরা গান্ধী চীেনর গণপর্জাতন্তর্ী িদবেস চীেনর
েজনােরল তং কাওয়ান সান (একদম বাম িদেক) িরনেচনগাং এর সেঙ্গ েদখা কেরন, িতবব্ত-
ভুটান সীমােন্ত ভুটান যাওয়ার পেথ। (েসেপ্টমব্র, ১৯৫৮)।

116

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/


পর্জাতন্তর্ িদবেস কুলু উপতয্কার নৃতয্িশল্পীেদর সেঙ্গ শর্ীমিত ইিন্দরা গান্ধী ছিব েতােলন। ২৯েশ
জানযু়ারী, ১৯৫৮।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30163303774/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30163303774/in/album-72157674691709612/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30163303774/in/album-72157674691709612/


CWMG, ১৪তম খন্ড (১৯১৭-১৯১৮), ফর্িন্টসিপস, গান্ধীিজ ১৯১৮ সােল।

118

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-014/CWMG-v014-XIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-014/CWMG-v014-XIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-014/CWMG-v014-XIV-MC-BETA#page/n9/mode/2up


CWMG, ৭৮তম খন্ড (১৯৪৪), ফর্িন্টিস্পস।

119

https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-078/CWMG-v078-LXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-078/CWMG-v078-LXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-078/CWMG-v078-LXXVIII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
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েকাড সব্রােজর উপর েনাটেকাড সব্রােজর উপর েনাট

কালকালর্র্ মালাম মালামুুদ, কয্ািলেফািনদ, কয্ািলেফািনর্র্য়া, ৪-২৫েশ িডেসমব্রয়া, ৪-২৫েশ িডেসমব্র

অেক্টাবর মােসর েশষ িদেক আিম ভারত েথেক িফের এেসিছলাম এবং আমার িপছেন
েফেল যাওয়া অসমাপ্ত কাজ এবং ভর্মেণর সময় আিম েযসব নতুন কাজ জমা
কেরিছলাম েসগুিল েযন বনয্ার জেলর মত আমার সামেন হািজর হল। আদালেতর
মামলাগুেলা আমার উপের খুব চাপ সৃিষ্ট করিছল, যােত সবেচেয় েবিশ মেনােযােগর
পর্েয়াজন িছল। িকনু্ত পর্থেম, আিম িনেজেক আশব্স্ত করলাম।

আমার অিফেসর বাইের আমার জনয্ অেপক্ষা করেছ েমাট ৪৬৩ পাউন্ড ওজেনর নয়িট
বড় বাক্স। যার িভতের িছল ৩১২িট বই। এই বইগুিলেকই লডর্  িরচাডর্  অ◌্যােটনেবর্া
গান্ধীেক িনেয় িসেনমা পর্সু্তিতর জনয্ বয্বহার কেরিছেলন। তার মৃতুয্র পর, তার
একজন পর্েযাজক ২০১৫ সােল িনলােম বইগুিল িকেনিছেলন এবং সম্পর্িত কনসুয্ল
েজনােরল, রাষ্টর্দতূ অেশােকর সােথ েযাগােযাগ কেরিছেলন এবং জানেত
েচেয়িছেলন েয বইগুিল িতিন েকাথায় দান করেত পােরন েস বয্াপাের েকউ িকছু
জানােত পারেবন িকনা। রাষ্টর্দতূ পর্েযাজকেক আমার িঠকানায় পািঠেয়েছন এবং
জাহােজ েপর্িরত কাজ অবেশেষ এেস েপৗঁেছেছ।

সিতয্ই েবশ অিবশব্াসয্ সংগর্হ। বাক্সগুিলর মেধয্ একিটেত িছল িসেনমািটর মূল শুিটং
িস্কর্প্ট, বােজট েসট, কল শীট এবং িনলােমর ঘেরর রিসদ আর তািলকা। বইগুিলেত
আমার জানা িকছু উপাদান অন্তিনর্িহত িছল েযমন পয্ারীলাল নায়ােরর জীবনীর
আটিট খন্ড এবং সংগৃহীত রচনাগুিলর খন্ড। পাশাপািশ এর অন্তভুর্ক্ত িছল নবঅিভযান
টর্াস্ট-এর কেয়ক ডজন বই যা গান্ধীিজর িবষয়ক এবং গান্ধীিজর েলখা, েযগুিল
আেগ আিম েদেখিন।

এর মেধয্ আিম ৪৭িট বই িনবর্াচন কেরিছ েযগুিল ডাক মারফৎ েপর্রণেযাগয্ এবং যার
মেধয্ িছল গান্ধীর সােথ রত্নসম িজ. িড. িবড়লার িচিঠপেতর্র ৪িট খেন্ডর মেতা েবশ
কেয়কিট বইেয়র সংগর্হ। গান্ধীিজ মুমব্ই-এ িবড়লার বািড়েত থাকেতন যখন তাঁেক
হতয্া করা হেয়িছল এবং তারা পর্ায় ৪৪ বছর ধের ঘিনষ্ঠভােব েমলােমশা কেরিছেলন।

এছাড়াও আমার অিফেসর বাইের িছল েনহরুর িনবর্ািচত কােজর সংকলেনর নয়িট
সবেচেয় সদয্ খন্ড যা আিম অডর্ ার িদেয়িছলাম, েসই সােথ অিবশব্াসয্ভােব বড়
বইগুিলর একিট েসট, মুিক্তযেুদ্ধর যদু্ধ সংকর্ান্ত উৎস নিথগুিলর একািধক খন্ড। আমার
িপর্য় ঐিতহািসকেদর মেধয্ সবয্সাচী ভট্টাচাযর্ ঐ উৎস নিথগুিল সম্পাদনা কেরিছেলন।
আিম একসেঙ্গ এই সব জেড়া করলাম এবং েসগুিলেক িনেয় আনলাম ইন্টারেনট
আকর্ াইেভ তােদর স্কয্ান করার জনয্।

আিম যখন এই উপকরণ সংগর্হ করিছলাম তখন রাষ্টর্দতূ অেশাক আমােক অনয্
একজন ভদর্েলােকর সােথ আলাপ কিরেয়িছেলন, যার কােছ িছল ভারতবষর্ সম্পেকর্
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এমন এক বইেয়র িবশাল সংগর্হ, যা িতিন দান করেত চান। আিম পিরবহন খরচ
পিরেশাধ করেত রািজ হলাম এবং শীঘর্ই ৭৬৩ পাউেন্ডর ২৫িট বাক্স েপেয় েগলাম যার
মেধয্ িছল ২১২িট বড় বই। অেনক বই হেয় যাওয়ার জেনয্ আমােক আরও অেনক
বইেয়র আলমাির িকনেত হেয়িছল িকনু্ত এটা েবশ মূলয্বান িছল!

েকাসেকাসর্র্ মামলাগুেলা মেনােযােগর জনয্ ছটপট করেছ। মামলাগুেলা মেনােযােগর জনয্ ছটপট করেছ।

নেভমব্র মােস আমার মূল কাজ েকােটর্ র মামলাগুেলার ততব্াবধান করা। পর্থম কাজ
িছল ভারত। ২০১৫ সােলর িডেসমব্ের িদিল্ল হাইেকােটর্  আমরা একিট জনসব্াথর্ মামলা
দােয়র কেরিছ। ভারেত, একজন সাধারণত দইু পেক্ষর িবরুেদ্ধ মামলা কের: সংস্থা
পর্েশ্নর মুেখ পেড় (এই েক্ষেতর্ ভারতীয় স্টয্ান্ডাডর্  বুয্েরা) এবং ভারত সরকার িনেজই।
বুয্েরা উত্তর িদেত বয্থর্ হেয়েছ, িকনু্ত অবেশেষ েকাটর্  েথেক িকছুটা জািলয়ািতর পর
২০১৬ সােলর জনু মােস তারা আমােদর মামলার পর্িতিকর্য়া দােয়র কের। তেব েকন্দর্ীয়
সরকার বারবার পর্িতিকর্য়া জানােত বয্থর্ হেয়েছ। তারা েকবল পর্িতিকর্য়া িদেত বয্থর্
হেয়েছ তাই নয়, তারা আদালেত হািজরা িদেতও বয্থর্ হয়।

িনিশথ েদশাইেয়র সংস্থার আইনজীবীরা এই চেকর্র মাধয্েম বহুবার ঘুেরেছন, িকনু্ত
পর্িতবারই আদালেত হািজর হওয়ার পের েদেখেছন সরকার কাউেক পাঠােত পােরিন।
আসেল, এমনিক বুয্েরাও তা পর্থেম েদখায়িন। আমার মেন পেড় এই ধরেনর
আিবভর্ ােবর পের ভারত েথেক আিম একিট কল েপেয়িছলাম। আইনজীবীরা আমােক
বেলিছল েয েকউ আসেল অনয্ িদেকর হেয় েদিখেয়িছল, িকনু্ত আদালত তােক
িজজ্ঞাসা কেরিছল েয িতিন BIS বা েকন্দর্ীয় সরকােরর পর্িতিনিধতব্ করেছন িকনা।
িতিন জানেতন না, তাই তােক তার মেক্কল েক িছল েসটা খুেঁজ েবর করেত পাঠােনা
হয়।

১৩ই নেভমব্র আমােদর অনয্ শুনািন িছল। এই চতুথর্বােরর মেতা েকন্দর্ীয় সরকারেক
জবাব িদেত বলা হেয়িছল এবং স্পষ্টতই চার নমব্রিট হল এক ময্ািজক নমব্র। েকাটর্  রায়
েদয় েয বুয্েরা েথেক পর্িতিকর্য়া েকন্দর্ীয় সরকােরর পর্িতিকর্য়া িহসােবও কাজ করেব
এবং একিট েমৗিখক িবচার ২০১৮ সােলর ২৭েশ েফবর্ুয়ািরর জনয্ আেদশ করা
হেয়িছল। এিট িছল উেত্তজনাপণূর্। দইু বছর পের নানা কাগজপতর্ ও মামলার পদ্ধিত
িনেয় ঘাঁটাঘািটর পর, আমরা পিরেশেষ আমােদর মামলার শুনািনর সুেযাগ েপেয়িছ।

েসইিদন িবেকেল, িদব্তীয় মামলায় আটলান্টা ও জিজর্য়ােত যাওয়ার জেনয্ আিম
িবমান ধরলাম। এই েক্ষেতর্ জিজর্য়ার রাজয্সরকার আমােক "সন্তর্ােসর রূপ" িহসােব
অনশুীলন করার জেনয্ অিভযকু্ত কেরিছল, কারণ আিম টীকাসহ জিজর্য়ার অিফিসয়াল
েকাড ইন্টারেনেট েপাস্ট কেরিছলাম যােত েয েকউ িবনা মূেলয্ পড়েত পাের।
রাজয্সরকার মেন কের এেত তােদর কিপরাইট লঙ্ঘন করা হেয়েছ। আিম জিজর্য়া
অ◌্যােসমব্েলর িস্পকারেক অেনক িচিঠ পািঠেয়িছলাম এটা বয্াখয্া কের েয েকন
আেমিরকােত আইনিটর েকান কিপরাইট েনই, কারণ আইনিট জনগেণর
মািলকানাধীন, িকনু্ত আমার বয্াখয্াগুিল কতৃর্পেক্ষর উপর খুব েবিশ পর্ভাব েফেলিন।

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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এখন আমােদর পিরষ্কার করা যাক। জিজর্য়ার িবধানসভায় পর্েতয্কিট আইন এই শব্দ
িদেয় শুরু হয়: "একিট আইন জিজর্য়ার সরকারী েকাড সংেশাধন করার জনয্।"
জিজর্য়ার শুধু একিটই সরকারী আইন রেয়েছ এবং এিটই েসিট। কিপরাইট িছল
রাজয্সরকােরর নােম। এটা িছল েদেশর আইন। আমার িবেবিচত মেত এটা িছল
সরকােরর একিট আেদশ।

রােষ্টর্র অবস্থা এমন িছল, েয তারা জিজর্য়ার অিফিসয়াল েকাড পর্সু্তত করার জনয্
একজন বয্বসায়ীেক বয্বহার কেরিছল এবং তারা সব্ীকার কেরিছল েয আইনিটেত
সম্ভবত তােদর েকানও কিপরাইট িছল না, তারা িবশব্াস কেরিছল েয টীকার উপর
রাজয্িটর নােম তােদর মািলকানা দািব করার অিধকার রেয়েছ।

অিফিসয়াল েকােড িবিভন্ন ধরেনর টীকা রেয়েছ, িকনু্ত েয িবষয়িটেত মেনািনেবশ করা
হেয়েছ েসিট হল আইেনর সােথ পর্াসিঙ্গক আদালেতর মামলার সারসংেক্ষপ। এগুিল
তােদর বয্বসায়ীেদর দব্ারা পর্সু্তত করা হেয়িছল এবং রাষ্টর্িট অনভুব কেরিছল েয
বয্বসায়ীেদর কােছ কেয়কশ ডলােরর িবিনমেয় েকাডিট িবিকর্ করার একেচিটয়া
অিধকার না িদেল, অিফিসয়াল েকাড ৈতিরর েকােনা উৎসাহ থাকেব না এবং এিট
েকােনাভােব করদাতােদর েকািট েকািট টাকা খরচ কের বসেব। তােদর অবস্থা এমন
িছল েয, একিট বয্িক্তগত পািটর্ েক একেচিটয়াভােব ছাড় পর্দােনর মাধয্েম তারা
করদাতােদর পেক্ষ একিট ভাল চুিক্ত েপেয়িছল।

যিদও এই বয্াখয্া সম্ভবত জিজর্য়ার েস্টটহাউেসর হলগুিলেত পর্িতধব্িনত হেয়িছল,
তবু আিম আপনােক অিভজ্ঞতার সােথ বলেত পাির েয েকানও টয্ািক্সকয্াব বা বাের বা
অনয্ েকানও িশক্ষাথর্ীর সােথ যখন আিম কথা বলিছলাম, তারা েকউই রােষ্টর্র অবস্থান
বুঝেত পােরিন। আপিন রােষ্টর্র একমাতর্ েকাড টুকেরা টুকেরা কের ছিড়েয় িদেত
পারেবন না এবং আপিন েয কথা বলেত পারেবন না েসগুিল টুকেরা টুকরা কের
ছিড়েয় িদেত পারেবন।

রাষ্টর্ এই তত্তব্ ছড়ােত কেঠার পিরশর্ম কেরিছল, েয েকাডিট আসেল উপলব্ধই িছল
কারণ তােদর কাউিন্ট আদালতগুিলর কেয়কিট আইন লাইেবর্রীেত এর কেয়কিট
অনিুলিপ িছল। NBC িনউজ একিট তদন্তমূলক পর্িতেবদন কেরেছ এবং েকাটর্
লাইেবর্রীগুিলেত েসই কিপগুিলর অনসুন্ধান কেরেছ এবং তারা েদেখেছ েয
েবিশরভাগ েক্ষেতর্ই েকাডগুিল িপছেনর ঘের তালা বন্ধ করা িছল, অথবা খন্ডগুিল
অনপুিস্থত িছল বা ক্ষিতগর্স্ত হেয়িছল। NBC েসই িরেপাটর্  করার জনয্ EMMY
অ◌্যাওয়াডর্  িজেতেছ।

মেন কিরেয় িদই, অনমুিত ছাড়া জিজর্য়ার অিফিসয়াল েকাড বয্বহার করেত সক্ষম
িছল না এমনটা শুধুমাতর্ আিম একা িছলাম না। েজলা আদালেত দােয়র করা আমােদর
েঘাষণাগুিলর মেধয্ একিট হল আইিন পর্দানকারীর ফাস্টেকস েথেক। ফাস্টেকেসর
CEO ও সহপর্িতষ্ঠাতা এড ওয়াল্টারস আমার েবাডর্  অফ িডেরক্টরেদর দীঘর্েময়াদী
সদসয্ িছেলন। ফাস্টেকস েমাট ৫০িট রােজয্র েক্ষেতর্ েকস আইন এবং িবিধ উপলব্ধ
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পর্দান কের। এিট রাষ্টর্ীয় বার সিমিতগুিলর সােথ চুিক্ত কািটেয় ওঠার পর্াথিমক
উপায়গুিলর মেধয্ একিট।

জিজর্য়া েস্টট বােরর েক্ষেতর্, এই পর্িতষ্ঠানিট রােষ্টর্র সকল আইনজীবীেদর উপর
পর্িতিনিধতব্ করত, ফাস্টেকসেক আইেনর সরকারী সরবরাহকারীর নাম েদওয়া হেয়েছ।
বাের তােদর সদসয্পদ থাকার কারেণ সব আইনজীবীেদর ফাস্টেকেস িবনামূেলয্
উপলব্ধ েদওয়া হয়। ফাস্টেকস রাষ্টর্ ও তােদর বয্বসায়ীেদর সােথ েযাগােযাগ কের এবং
অিফিসয়াল েকাডিটেক লাইেসন্স করার িনেদর্শ েদয় যােত তারা জিজর্য়ার
আইনজীবীেদর জিজর্য়ার একমাতর্ সরকারী আইন সরবরাহ করেত পাের। তােদরেক
বলা হেয়িছল েয ফাস্টেকসেক জিজর্য়ার সরকারী আইনগুিল "েকানও মূেলয্" বয্বহার
করার অনমুিত েদওয়া হেব না।

আমরা েজলা আদালেত আমােদর যদু্ধ েহের িগেয়িছলাম। িবচারক আমােদর যিুক্ত
িকনেতন না। িতিন আইন কেরিছেলন েয েকাটর্  হাউস লাইেবর্ির মেধয্ যতগুিল কিপ
আেছ েসগুিলই যেথষ্ট। িতিন ধারণা কেরিছেলন েয যিদ েকান বয্িক্তগত িবেকর্তারা
আইন গর্হণ কের এবং তােদর িনজসব্ িবচারসংকর্ান্ত সারসংেক্ষপগুিল িলিপবদ্ধ কের,
তেব েসই সারসংেক্ষপগুিল আসেল কিপরাইট সােপেক্ষ থাকেব। িবচারক আমােক
সরকারী েকাড িবতরণ বা আমার সাইেট এিটর উেল্লখ করার েক্ষেতর্ িনেষধাজ্ঞা জাির
কেরেছন। আিম আইন বলার েথেক একিট যকু্তরাষ্টর্ীয় আেদশ দব্ারা বাঁধা িছলাম।

আমরা সহেজই এই ধারণািটেক সব্ীকার কেরিছলাম েয বয্িক্তগতভােব আদালেত
মামলাগুিলর উৎপািদত সংিক্ষপ্ত িববরণী কিপরাইট সােপেক্ষ হেত পাের। আমােদর
যিুক্ত িছল েয জিজর্য়ার সরকারী েকাডিট িকছু েবসরকারী বয্িক্তগত সংকলন িছল না,
এিট জিজর্য়ার রােষ্টর্র নােম এবং কতৃর্পেক্ষর অধীেন জাির করা আইনিটর িনিদর্ষ্ট ও
সরকারী িববৃিত িছল। পর্কৃতপেক্ষ, অিফিসয়াল েকােডর ১-১-১ ধারা বেল েয,
অননেুমািদত সংকলনগুিলর সােথ পরামশর্কারী েলােকরা "তােদর অিনষ্ট" করেব।

আমরা এখন ১১তম সািকর্ েটর জনয্ মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র উচ্চ আদালেতর সামেন
উপিস্থত হেয়িছ। এই েকেসর েক্ষেতর্ িবষয়গুেলা দর্ুত পিরবতর্ন হিচ্ছল। আমরা ২০১৭
সােলর ৭ই এিপর্ল উচ্চ আদালেতর আমােদর েনািটশ দােয়র কেরিছলাম এবং
আমােদর আেবদনকারীর েকস ১৭ই েম'েত চেল িগেয়িছল। একজন আেবদনকারী
একিট েকস নিথভুক্ত করার পের আমােদর সমথর্ন করার জনয্ বাইেরর দলগুিলেক
২৪েশ েম পযর্ন্ত তােদর বনু্ধেক (অ◌্যািমকাস কুয্ের) আদালেত নিথভুক্ত করার জনয্
েদওয়া হেয়িছল।

আমােদর পক্ষ েথেক িতনিট মামলা দােয়র করা হেয়েছ। পর্থমিট নাগিরক সব্াধীনতা
সম্পর্দােয়র কােছ দশর্নীয় িছল, ALCU েনতৃতব্স্থানীয় ভূিমকা পালন কেরিছল এবং
সাউদানর্ পভািটর্  ল েসন্টােরর মেতা দলগুেলা েযাগদান কেরিছল। স্টয্ানেফাডর্  ল সু্কল
িলগয্াল িক্লিনক লাভজনক এবং অলাভজনক উদ্ভাবনী েগাষ্ঠীর পক্ষ েথেক আেরকিট
মামলা দােয়র কের, যা আইনিটেক সাধারণ মানেুষর কােছ আরও সহজলভয্ কের
েতােল। সবর্সাধারেণর জ্ঞান, েনতৃস্থানীয় ওয়ািশংটন, D.C. –এর নীিত েগাষ্ঠী আইনী
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অধয্াপকেদর এবং গর্ন্থাগািরকেদর িবশাল সংগর্েহর পাশাপািশ আেমিরকান লাইেবর্রী
অ◌্যােসািসেয়শন এবং আইন গর্ন্থাগারগুিলর আেমিরকান অ◌্যােসািসেয়শেনর পক্ষ
েথেক একিট মামলা দােয়র কের। এিট েবশ শিক্তশালী েদখািচ্ছল। আিম তৃপ্ত িছলাম।

আমরা আমােদর ফাইল জমা েদওয়ার পর, রাজয্ও একই কাজ করেত েপেরিছল।
২০১৭ সােলর ৩০েশ জনু তারা তােদর মামলা দােয়র কের। স্পষ্টতই, রােজয্র েকান
বনু্ধ িছল না কারণ তােদর পক্ষ েথেক েকানও অ◌্যািমকাস মামলা দােয়র করা হয়িন।

ACLU েমৗিখক বক্তেবয্র সােথ আমােদর েযাগ েদওয়ার অনমুিত েচেয় আদালেতর
কােছ একিট িবেশষ পর্স্তাব দােয়র কেরেছ। আমরা সােথসােথই সম্মত হেয়িছ! তারা
আমার আইনজীবী এিলজােবথ রাডােরর সােথ যকু্ত হেয়িছেলন, িযিন জিজর্য়ােত
সবেচেয় িবখয্াত আইন সংস্থা অ◌্যালস্টন অ◌্যান্ড বাডর্ -এর একজন সুপিরিচত
েমধাসম্পদ িবেশষজ্ঞ। এিলজােবথ ও তার সহকমর্ীরা অ◌্যালস্টেন েজলা ও উচ্চ
আদালতগুিলর মাধয্েম এই মামলািটর পালন করেত পর্চুর সময় এবং পর্েচষ্টা বয্য়
কেরিছেলন এবং আিম তােদর পর্েচষ্টার বয্াপক পর্শংসা কেরিছলাম।

আিম তাড়াতািড় আটলান্টায় িগেয়িছলাম যােত পর্থম িদেনই আদালেত বসেত পাির
এবং েদেখিছলাম িবচারকরা কীভােব েমৗিখক িবচার পিরচালনা করেতন। উচ্চ
আদালেতর শুনািনর সময় আপিন পর্ায়শই "হট েবঞ্চ" েপেত পােরন, যার অথর্
িবচারকরা অেনকগুিল পর্শ্ন িজজ্ঞাসা কেরন। পর্কৃতপেক্ষ, কখনও কখনও
আইনজীবীরা শুধুমাতর্ বাধা েদয় এবং িবচারকেদর িবরিত শুরু করার আেগ "এিট
আদালত দয়া কের" এই বেল কথাবাতর্ া শুরু কের েদয়। এিট পর্কৃতপেক্ষ একিট হট
েবঞ্চ িছল এবং আিম িতন িবচারেকর পদেক্ষেপর মাধয্েম আইনজীবীেদর িটপ্পনী
েদওয়া উপেভাগ কেরিছ।

১৬ই নেভমব্র বৃহস্পিতবার, আমােদর পালা িছল। আমরা িতন িবচারেকর একিট
পয্ােনেলর সামেন হািজর হলাম, এবং তারা সম্পূণর্রূেপ পর্সু্তত িছল। তারা আমােদর
কেঠার কের েতােল, িকনু্ত তারা জিজর্য়ার রাজয্েক আরও কিঠন কের েতােল। তারা
জানেত েচেয়িছল রাষ্টর্ েকন অিফিসয়াল েকােড টীকা অন্তভুর্ক্ত কেরেছ যিদ
েসগুেলােক অিফিসয়াল বেল গণয্ করা না যায়। তারা অিফিসয়াল েকাড েথেক
িবভাগগুিল েটেন েবর কের িনেদর্শ কের েয পেুরা েকাডিটই আইন িছল এবং রােষ্টর্র
আইনজীিবেদর শব্দগুিল িঠক িক েবাঝােত এই বেল চােপ েফেলিছেলন। তারা
েকােডর পর্াপয্তা সম্পেকর্  িজজ্ঞাসা কেরিছেলন।

আমরা েকানও সহজ পথ পাইিন, িকনু্ত িদেনর েশেষ এিট পিরষ্কার িছল েয আদালত
আমােদর অবস্থান বুঝেত েপেরেছ। সম্ভবত তারা আমােদর সােথ একমত হেব না,
িকনু্ত িনেদনপেক্ষ তারা এটা বুঝেত েপেরিছেলন েয আমরা কী বলেত চাইিছ। িকনু্ত রাষ্টর্
েকন এই অবস্থান গর্হণ কেরিছল, এটা এতটা পিরষ্কার িছল না, যা তারা বুঝেত
পােরন। তারা রাষ্টর্েক িজেজ্ঞস করেলা েয যিদ তারা এটা অনভুব কের থােকন েয
েসগুিল িবনামুেলয্ পর্াপ্ত হেব না তেব তারা টীকা ছাড়াই অিফিসয়াল েকাড েকন পর্কাশ
করেত পােরিন।
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েমৗিখক তকর্ িবতকর্  পর্ায় এক ঘণ্টা ধের চলেত থােক, আদালেত েসই সপ্তােহ েয
েকানও মামলার শুনািনর েচেয় এটা িদব্গুণ লমব্া িছল। েশষ পযর্ন্ত, মুখয্ িবচারক উেঠ
েগেলন এবং এিটেক "আকষর্ণীয় েকস" িহেসেব িচিহ্নত করেলন! আিম এটােক একটা
ইিতবাচক িচহ্ন িহসােব েদেখিছ। িবচারকেদর আকষর্ণীয় েকেসর মত। েবেঞ্চর কােছ
আপিন কখনই চা পাতা পড়েত পারেবন না, িকনু্ত আিম আদালত কক্ষ েছেড়
েবেরালাম এই আশা েরেখ েয আমােদর এখনও সুেযাগ আেছ। পেরর িদন সকােল,
আিম ৬টার িবমান ধের উপকূল অঞ্চেল িফের েগলাম।

"স্টয্ান্ডাড"স্টয্ান্ডাডর্র্ স আর লয্" িবখয্াত মামলাস আর লয্" িবখয্াত মামলা

আমােদর আরও একিট েকােটর্ র মামলা িছল যা আমােদর েমাকািবলা করেত হেয়িছল
এবং এিট িছল কলিমব্য়া েজলার জনয্ মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র উচ্চ আদালেত িবখয্াত
স্টয্ান্ডােডর্ র মামলা। ভারেতর েক্ষেতর্, আিম সাবধােন আইনী উপকরণগুিল েদেখিছ
এবং তারপর আইনী বেলর মাধয্েম পর্যিুক্তগত সাবর্জনীন িনরাপত্তা স্টয্ান্ডাডর্
িকেনিছলাম এবং েসগুিলেক ইন্টারেনেট েপাস্ট কেরিছলাম। আিম িবিল্ডং েকাড,
িবপজ্জনক উপকরণ িনরাপত্তা, কারখানার েমেঝেত কমর্ীেদর িনরাপত্তা, জেলর মেধয্
সীসার পরীক্ষার পদ্ধিত ইতয্ািদ আরও অেনক িকছু যা মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ যকু্তরাষ্টর্ীয় বা
রাজয্ পযর্ােয় আইেনর মেধয্ অন্তভুর্ক্ত করা হেয়েছ। সবাই বেলিছল, আিম ১৪০০
এরও েবিশ এইরকম আইন েপাস্ট কেরিছলাম।

এই কাজিট ২০০৮ সােল শুরু হেয়িছল যখন আিম কয্ািলেফািনর্য়া িবিল্ডং েকাড েপাস্ট
কেরিছলাম, েযটা আিম ৯৭৯.৯৫ ডলােরর িবিনমেয় িকেনিছলাম। ২০১২ সােলর
মেধয্, আিম সব রােজয্র জনয্ বাধয্তামূলক িবিল্ডং েকাড েপাস্ট কেরিছলাম,
পাশাপািশ প্লািমব্ং, আগুন, িবদযু্ৎ, জব্ালানী এবং গয্াস এবং অনয্ানয্ েকাডও েপাস্ট
কেরিছলাম। আিম যকু্তরাষ্টর্ীয় আইেন পর্েয়াজনীয় িবশাল সংখয্ক স্টয্ান্ডাডর্  েপাস্ট
করেত শুরু কেরিছলাম, েযমন েমিক্সেকা উপসাগর এবং আকর্ িটক মহাসাগের েতল
পড়ার পর্িতেরােধ আইিন পর্েয়াজনীয়তা, েরলপথ িনরাপত্তা সংকর্ান্ত িববরণী, েখলনার
িনরাপত্তা মান এবং িশশু ও িশশু পণয্ যথা গাড়ীর আসন, িশশুশযয্া, েপ্লেপন,
েফিরওয়ালা, েদালনা, বাথটাব ইতয্ািদ।

২০১৩ সােল, এইরকম েবশ কেয়ক’শ জনসাধারেণর িনরাপত্তা আইন িনেয় িতনিট
স্টয্ান্ডাডর্  সংগঠন আমার িবরুেদ্ধ মামলা কেরিছল। পেরর বছর, আেরা িতনজন
অিভেযাগকারী িদব্তীয় মামলা দােয়র কেরিছল এবং আদালেত দিুট মামলা একসােথ
এেগািচ্ছল ছয় অিভেযাগকারী এবং তােদর চারিট অিভনব সাদা জেুতা আইন
সংস্থাগুিলর সােথ।

আমােদর এবং অিভেযাগকারীেদর মেধয্ একিট গুরুতব্পণূর্ েক্ষেতর্ েকান মতিবেরাধ িছল
না: পর্েতয্কিট েকােডর জেনয্ তারা আমার িবরুেদ্ধ েয মামলা কেরিছল েসগুিল িছল
েদেশর আইন। অিভেযাগকারীরা যিদও মেন কেরন, তােদর যিুক্তযকু্ত মেন হওয়া েয
েকান উপােয়, এই আইন িবতরণ করার একেচিটয়া অিধকার তােদরই একমাতর্ থাকা
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উিচত। তােদর েয েকানও বয্িক্তগত নাগিরক বা সরকারী কমর্কতর্ ার পর্েয়াজন িছল যা
পর্থেম তােদর অনমুিত েনওয়ার জনয্ আইনিট উদৃ্ধত করেত চায়। েসই অনমুিতটা হল
তারা চাইেল ইচ্ছাকৃতভােব অসব্ীকার করেত পাের বা তােদর েখয়ালখুিশ মত অনেুমাদন
করেত পাের। উদাহরণসব্রূপ, তারা িনরাপত্তা আইন েদিখেয় ছাতর্েদর তােদর ক্লােসর
কমর্সূচীেত সূতর্ অন্তভুর্ক্ত করার অিধকার অসব্ীকার কেরেছ।

যখন আমরা স্টয্ান্ডাডর্ গুিল েপাস্ট করলাম, এিট শুধু সাধারণ স্কয্ান এবং আস্তাকঁুেড়
েফেল েদওয়ার মত িছল না। কারণ আমােদর সরকার ধীের পিরচালনা কের,
অেনকগুিল েকােডর েযগুিলর এখনও আইনী কাযর্কািরতা িছল, েসগুিল স্টয্ান্ডাডর্
সংস্থাগুিলর দব্ারা িবকর্েয়র জনয্ িছল না কারণ েসগুিল নতুন সংস্করণ দব্ারা
পর্িতস্থািপত হওয়ার কথা িছল। আিম এই নিথগুিলর অনিুলিপ খুেঁজ পাওয়ার জনয্
আমাজন, এিব-বুক এবং ই-েবেত বয্বহৃত বই বাজারগুিলেক পিরমািজর্ত করলাম।

একবার আিম একিট নিথ েপেয়িছলাম, আমরা েপাস্ট করার জনয্ েসগুিলেক পর্সু্তত
করেত একিট িবসৃ্তত পর্িকর্য়ার মধয্ িদেয় িগেয়িছলাম। সমস্ত স্টয্ান্ডাডর্  স্কয্ান করা হেয়েছ
এবং অপিটকয্াল কয্ােরক্টার িরকগিনশন (OCR) এর মাধয্েম চালােনা হেয়েছ এবং
তারপের ঐ নিথেত একিট েলখা সহ কভার শীট েজাড়া হেয়েছ েয েলখািট বয্াখয্া কের
েয এিট েকান সংস্থার দব্ারা আইেন অন্তভুর্ক্ত করা হেয়েছ। েবশ কেয়ক’শ েকােডর মেধয্
িনরাপত্তার জনয্ িবেশষ গুরুতব্পণূর্ কেয়কিট স্টয্ান্ডােডর্ র েক্ষেতর্, আমরা সম্পূণর্
েকাডগুিলেক আধুিনক HTML এ পনুরায় টাইপ কেরিছ, িচতর্গুিলেক নতুনভােব
অঙ্কন কেরিছ, নিথগুিলেক েকাড কেরিছ যােত দিৃষ্টজিনত পর্িতবন্ধী বয্িক্তরা তােদর
আেরা কাযর্করভােব সিঠক পেথ বয্বহার করেত পাের এবং আমােদর সাইেট এবং
সবর্জনীন উপলব্ধ স্থান েযমন ইন্টারেনট আকর্ াইভ উভয় জায়গায়েতই সমস্ত নিথ
স্থাপন কেরিছ।

পিরবেতর্  ইন্টারেনট আকর্ াইভ, েযেহতু তারা তােদর সাইেট সমস্ত নিথর কাজ কের,
নিথগুিলেত আরও েবিশ কাযর্কারীতা েযাগ কের, তােদরেক ইবুক ফরময্ােট রূপান্তর
কের, গুগেলর মেতা সাচর্  ইিঞ্জেন তােদর পর্কাশ কের যােত বয্বহারকারীরা সহেজই
েপেত পাের, বয্বহারকারীরা বক্তবয্ জমা িদেত পাের এমনিক আরও েবিশ তথয্ সহ
পযর্ােলাচনা রাখেত পাের।

স্টয্ান্ডাডর্  সংস্থাগুিল আনিন্দত িছল না এবং মামলািট গুরুতর িছল। ২০১৫ সােল,
আমােদর ২৩ িদেনর আইনী এজাহার েদওয়া হেয়িছল, তাঁর মেধয্ িতনিদন আমার
জবানবিন্দ িদেতই েকেট িগেয়িছল। আমার জবানবিন্দ েদওয়ার জনয্, পর্িতিদন ১২-
১৪ ঘন্টা িজজ্ঞাসাবাদ চলত। আমার পেক্ষ চারজন আইনজীবী িছল আর তােদর পেক্ষ
ছজন আইনজীবী িছল, সােথ িছল েস্টেনাগর্াফার এবং িভিডওগর্াফারও। িজজ্ঞাসাবাদ
তীক্ষ্ণ িছল।

েজলা েকােটর্  আমরা েহের িগেয়িছলাম। িবচারক আমােদর যিুক্ত েশােনন িন। িতিন
সম্মত হন েয এই সব "আইন" িছল, িকনু্ত কংেগর্স যিদ বলেত চায় েয এই আইন
কিপরাইেটর িবষয় নয়, তাহেল তারা এভােব একিট আইন পাস করেত পারত। এক
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পযর্ােয় িবচারক মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র আইনসভার িদেক িনেদর্শ কের বলেলন, আমােদর
"পাহােড়র ওপর বড় সাদা বািড়" এর দরজাগুিলেত ডাকাডািক করা উিচত।

২০১৭ সােলর েফবর্ুয়ারীেত আমরা আমােদর আপীেলর েনািটশ দােয়র কেরিছ, িকনু্ত
কলিমব্য়া েজলােত িবষয়গুিল ধীের ধীের চলিছল। আদালেতর সময়সূিচ িনধর্ারেণর
জনয্ দীঘর্ সময় েলেগিছল। অবেশেষ, আগস্ট মােস, আমরা আমােদর আিজর্ দােয়র
কির এবং েসেপ্টমব্েরর েশেষ আিমকাস আিজর্ দােয়র করা হয়। আমােদর পর্দশর্ন খুব
শিক্তশালী িছল। আেমিরকান লাইেবর্রী অ◌্যােসািসেয়শন এবং আইন গর্ন্থাগােরর
আেমিরকান অ◌্যােসািসেয়শেনর পাশাপািশ, বহু িবিশষ্ট আইন অধয্াপক এবং আইন
গর্ন্থাগািরকরাও জনসাধারেণর জ্ঞান েথেক এই মামলায় েযাগদান কেরিছল।

এছাড়াও েসই আিজর্েত িছল বহু হৃদয়গর্াহী পর্াক্তন সরকারী কমর্কতর্ ারা েযমন েরমন্ড
েমাজিল, িযিন ১৮ বছর ধের যকু্তরােষ্টর্র েরিজস্টর্ােরর অিফেস কমর্রত িছেলন এবং
মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র পাবিলক িপর্ন্টাসর্-এ রাষ্টর্পিত জজর্ ডিব্লউ বুেশর দব্ারা িনযকু্ত
িছেলন। েফডােরল েরিজস্টর্ােরর অিফস যকু্তরােষ্টর্র িনয়মকাননু েকাড সহ সরকােরর
সরকারী জানর্াল উত্পাদন করেত সরকারী পর্কাশনা অিফেসর সােথ কাজ কের।
এেদরেক আনষু্ঠািনকভােব েফডােরল আইন পর্বতর্ েনর অিভেযােগ অিভযকু্ত করা হয়
এবং তারা আমার পর্েচষ্টার সমথর্েন তােদর নাম নিথভুক্ত করিছল।

তারা আমার পর্াক্তন বস জন িড. পেদস্টা, পাশাপািশ রবাটর্  েরইখ িযিন শর্ম িবভােগর
পর্াক্তন সিচব এবং ডঃ েডিভড মাইেকল িযিন অিকউেপশয্ানাল েসফিট এন্ড েহলথ
অ◌্যাডিমিনেস্টর্শন (OSHA)-এর পর্াক্তন পিরচালক, এেদর মাধয্েম েযাগদান
কেরন। এই সব সরকারী কমর্কতর্ ারা এই পর্স্তােবর পেক্ষ দাঁিড়েয়িছেলন েয, বয্িক্তগত
নাগিরকরা আইনিট পড়েত চাইেল তােদর অবশয্ই পর্থেম বয্িক্তগত পক্ষ েথেক
অনমুিত েপেত হেব, েযমন জন পেদস্টা েফান কল কের আমােক "পাগল কের
েফেলন।"

আেরকিট মামলা েটর্ডমাকর্  অধয্াপকেদর একিট দল দােয়র কের এবং কংেগর্সউময্ান
েলাফেগর্ন এবং কংেগর্সময্ান ইসা আমােদর পক্ষ েথেক একিট মামলা দােয়র কের
বেলিছেলন েয আইনিট অবশয্ই গণতেন্তর্র মেধয্ পাওয়া যােব। উভয় সদসয্ই হাউস
জিুডিসয়াির কিমিটেত বহু বছর ধের কাজ কেরেছন, এবং কংেগর্সময্ান ইসা আদালেত
উপসিমিত, েমধাসম্পদ এবং ইন্টারেনট েযটার এই িবষেয় আঞ্চিলক অিধকার রেয়েছ
তার েচয়ারময্ান। এটা বাধয্তামূলক িছল।

নেভমব্ের অিভেযাগকারীরা তােদর আিজর্ জমা েদন। তারা মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র পর্াক্তন
সিলিসটর েজনােরল নতুন েনতৃতব্ অ◌্যাটিনর্েক ভাড়া কেরিছল এবং িডেসমব্েরর
েগাড়ার িদেক তােদর বনু্ধেদর সােথ েযাগদান কেরিছেলন। পর্িতষ্ঠান সম্পূণর্ভােব
িবপযর্স্ত িছল। আেমিরকান ইনসুয্েরন্স অ◌্যােসািসেয়শন এবং ইন্টারনয্াশনাল
েটর্ডমাকর্  অ◌্যােসািসেয়শন উভয়ই মামলা দােয়র কেরন। আেমিরকান েমিডকয্াল
অ◌্যােসািসেয়শন, আেমিরকান েডন্টাল অ◌্যােসািসেয়শন এবং আেমিরকান
হসিপটাল অ◌্যােসািসেয়শেনর মাধয্েম েযাগদান কেরিছল।
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আেমিরকান নয্াশনাল স্টয্ান্ডাডর্  ইনিস্টিটউট সবেশেষ একিট অ◌্যািমকাস মামলা
দােয়র কের যােদর মাধয্েম পর্মাণ স্টয্ান্ডাডর্  িনধর্ারেণর জনয্ আন্তজর্ািতক সংস্থা সহ
আরও ১০িট স্টয্ান্ডাডর্  সংস্থা যকু্ত হয় েজেনভােত। তােদর যিুক্ত সহজ িছল: আমরা
টাকা চাই। আমােদর টাকা পর্েয়াজন। যিদ আমােদর আইন িবিকর্ করার একেচিটয়া
অিধকার না থােক তাহেল আমরা উচ্চ মােনর িনরাপত্তা স্টয্ান্ডাডর্  ৈতির করেত পারব
না।

আিম তীবর্ভােব ঐ িববৃিতেত অসম্মিত পর্কাশ কেরিছলাম। স্টয্ান্ডাডর্  সংস্থাগুিল িবপলু
সংখয্ক স্টয্ান্ডাডর্  উৎপাদন কের এবং েসগুিলর শুধুমাতর্ কেয়কিট আইেন পিরণত হয়।
যখন ৫০িট রােজয্ জাতীয় ৈবদযু্িতক েকাডেক আইেন পর্ণয়ন করা হয়, তখন তারা
সংবাদ পর্কাশ কের এবং তােদর বািষর্ক পর্িতেবদেন এিট িনেয় গবর্ কের। স্টয্ান্ডাডর্
সংস্থাগুিল ভীষণভােব চায় যােত এই দিললগুিল আইেন পিরণত হয়। এটা করার মেধয্
িদেয় তারা আেমিরকান জনগেণর অনেুমাদেনর েসানার সীল পায় এবং তারা তােদর
পিরেষবাগুিলর িবপণেন মারাত্মক সুিবধা েপেত এিট বয্বহার কের।

ভারেতর েক্ষেতর্, স্টয্ান্ডাডর্  নিথ িবকর্েয় েমাটা টাকা েনই। সিতয্ই েমাটা অথর্ আেছ
রাজসব্ খােত েযমন পেণয্র শংসাপতর্ পর্দােন। উদাহরণসব্রূপ িনম্নস্থ েকরানীেদর
পরীক্ষাগার যা আেলার বালব্ এবং ওয়ািশং েমিশেনর মেতা েভাক্তােদর পণয্গুিলেক
শংসাপতর্ পর্দান কের শংসাপতর্ রাজেসব্ পর্িত বছর দ ুিবিলয়ন ডলােররও েবিশ অথর্
উপাজর্ন কের। ভারেত, সরকারী রাজেসব্র িবশাল অংশ একইভােব তােদর
বাধয্তামূলক শংসাপতর্ পর্দান কাযর্সূচী েথেক আেস। শংসাপতর্ পর্দান ছাড়াও হয্ান্ডবুক,
পর্িশক্ষণ, সদসয্পদ িফ এবং অনয্ানয্ অেনক লাভজনক রাজসব্ খাত রেয়েছ।

েযেহতু অতীেত আদালত রােয় উেল্লখ কেরেছ, এই স্টয্ান্ডাডর্ গুিল েকবল আইেন
পিরণত হওয়ার জেনয্ নয়, তখনই েসগুিল আইেন পিরণত হয় যখন তােদর িশল্প
সদসয্রা আইন েলখায় সাহাযয্ কের। েমাটা টাকা িকছু নিথ িবিকর্েত থােক না, েমাটা
টাকা েসই রক্ষাকবেচর মেধয্ থােক যা িশল্প অজর্ন কের এই বেল েয "আমরা আইন
েমেন চিল।"

েমাটা অেথর্র আেরকিট উদাহরণ রেয়েছ এবং এিট পিরষ্কারভােব পর্মাণ কের েয েকন
স্টয্ান্ডাডর্  সংস্থাগুিলর পর্কৃতপেক্ষ অেথর্র পর্েয়াজন েনই, তারা েকবল েলাভী হেয়
উেঠেছ। অথবা, েযেহতু রস েপরট অিতরিঞ্জতভােব অিতিরক্ত পাওনা েনওয়া
েগাষ্ঠীেক এবং অলস িনবর্াহকেদর বণর্না করার জনয্ এত সুন্দরভােব বণর্না কেরেছন
েয, তারা "চিবর্যকু্ত, সুখী এবং িকছুটা মূঢ়" হেয় উেঠেছ। আেমিরকান নয্াশনাল
স্টয্ান্ডাডর্  ইনিস্টিটউট অনয্ানয্ সকল স্টয্ান্ডাডর্  সংস্থাগুিলর মেতা অভয্ন্তরীণ রাজসব্
পিরেষবার সেঙ্গ একিট পর্তয্িয়ত েবসরকারী দানশালা িহেসেব িনবিন্ধত। ২০১৫ সােল
তারা ৪৪.২ িমিলয়ন ডলার রাজসব্ আয় কেরেছ। েসই রাজেসব্র লক্ষ লক্ষ ডলার
কেয়কজন িসিনয়র ময্ােনজারেক েখসারৎ িদেত চেল যায়। CEO বািষর্ক েবতন িহেসেব
২ িমিলয়ন ডলােরর েবিশ উপাজর্ন কের এবং সমস্ত িসিনয়র ময্ােনজার ৩৫ঘন্টা
কােজর সপ্তাহ িহসােব িনেজেদর তািলকাভুক্ত কের। একইভােব, নয্াশনাল ফায়ার
েপর্ােটকশন অ◌্যােসািসেয়শন তােদর েশষ িসইও-েক পর্িত বছের শুধুমাতর্ এক
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িমিলয়ন ডলার অথর্ পর্দান কেরিন, যখন িতিন অবসর গর্হণ কেরন তখন তােক চার
িমিলয়ন ডলােরর অবসরপর্াপ্ত েচক পর্দান করা হয়।

এগুিল একিট দানশালার জনয্ খুব সমৃদ্ধ েবতন পয্ােকজ। তারা লেক্ষয্র সামেন অথর্েক
স্থাপন কেরেছ, তারা তােদর পিরেষবার েবাধ হািরেয় েফেলেছ। আমােক একটা িজিনস
সম্পেকর্  পিরষ্কার হেত িদন, যিদও এই সংস্থাগুিলর মেধয্ অেনেকই উচ্চমােনর েকাড
এবং মানদণ্ড তুেল ধের। তারা অিবশব্াসয্রকেমর বাস্তব কাজ কের, িকনু্ত এই কাজগুিল
সব আত্মতয্াগী েসব্চ্ছােসবকেদর দব্ারা সম্পন্ন করা হয়, অিফেসর িপছেন বেস থাকা
অিতিরক্ত েবতনেভাগী িনবর্াহকেদর দব্ারা নয়। জাতীয় ইেলকিটর্কয্াল েকাড েলখার
জনয্ কাউেকই অথর্ পর্দান করা হয় না, এিট হাজার হাজার েসব্চ্ছােসবকেদর দব্ারা
েপশাদারী ভাবনার বাইের জনসাধারেণর েসবায় ৈতির হয়, যার মেধয্ বৃহৎ সংখয্ক
আত্মতয্াগী যকু্তরাষ্টর্ীয়, রাজয্ স্তেরর এবং স্থানীয় কমর্চারী রেয়েছ।

…

আমােক অবশয্ই পিরষ্কার হেত হেব েয আমার আইিন লড়াইেয়র এই সমেয়,
েবিশরভাগ ভারী উদ্ধরণ এই আইনী সংস্থাগুিলর দব্ারা সম্পন্ন হেচ্ছ যা জনসাধারেণর
সংস্থানেক পর্িতিনিধতব্ কের। আমােক, অবশয্ই, সব মামলাগুিল পড়েত হেব এবং
আিম আইনী পদ্ধিত সম্পেকর্  ও আমার েকেসর সুিবধােথর্ িনেজেক িশিক্ষত করেত
অিতিরক্ত সময় বয্য় কেরিছ। িবেশষ কের আমরা যখন উদঘাটন এবং জবানবিন্দর তীবর্
পর্িকর্য়ার মেধয্ িদেয় যািচ্ছলাম, তখন আিম গভীরভােব জিড়ত িছলাম, যা অবশয্ই
সবসময় ভাল িজিনস নয়। একজন অ-আইনজীবী িহসােব (আিম আমার পর্থম বষর্
েশষ করার পের জজর্টাউন ল সু্কল েথেক বাদ পেড়িছলাম), আিম িনেবর্ােধর মত পর্শ্ন
এবং কম অিভজ্ঞতা িদেয় আমার আইনজীবীেদরেক পাগল কের তুলেত পাির। িকনু্ত,
েযেহতু আিম আমার মামলার ঘটনা জািন এবং কেঠার পিরশর্ম কির তাই তারা
আমােক সহয্ করত।

িকছু েলাক মেন কের যখন আপিন েকান আইনী সংস্থােক ভাড়া কেরন তখন আপিন
হেলন মেক্কল এবং আপিন তােদর যা করেত হেব েসটা বলেবন এবং তারা আপনার
আেদশগুিল পালন করেব। িকনু্ত এটা েতমন ভােব চলেছ না। আইনজীবীরা, িবেশষ
কের আিম েয ধরেনর অিভজ্ঞ অগর্জ আইনজীবীেদর সেঙ্গ কাজ কির, িনিশ্চতভােবই
আইন সম্পেকর্  তারা আমার েচেয় অেনকটা েবিশ জােন। েবিশরভাগ েক্ষেতর্, তােদর
কাজ হল আমােক বলা কীভােব কাজটা করেত হেব।

আপিন আপনার আইনজীবীেদর আেদশ েদেবন আর তারা েকবল েসটা পালন করেব
এই ধারণািট েবােনা আইনী পর্িতিনিধতব্ যেুগর পেক্ষও কম সিতয্। আিম সিতয্ই ধনয্ েয
সারা িবশব্ জেুড় নয়িট বড় আইনী সংস্থা েবােনা’র পেক্ষর িভিত্তেত জনগেণর
সংস্থানেক পর্িতিনিধতব্ করেত সম্মত হেয়েছ। ২০১৫ সােল, তারা িবিধসম্মত সমেয়
২.৮ িমিলয়ন ডলার অবদান রােখ, ২০১৬ সােল এর পিরমাণ িছল ১.৮ িমিলয়েনর
ডলােররও েবিশ এবং ২০১৭ সােল এর পিরমাণ িছল ১ িমিলয়ন ডলার। তােদর
সাহাযয্ ছাড়া আমরা েয লড়াই-এর মুেখামুিখ হেয়িছলাম েসটা লড়াই করা সম্ভব হত
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না। আিম কাজটা করার েকান ঝুঁিকই িনতাম না, এবং আমার কাডর্ গুিলেক ভাঁজ কের
রাখেত হত আর লড়াইটা েছেড় িদেত হত।

পর্কপর্কৃৃত তেথয্র উপের কােজ িফের এলাম েযটা আমার “রুিজ রুিটর শর্ম”ত তেথয্র উপের কােজ িফের এলাম েযটা আমার “রুিজ রুিটর শর্ম”

েযেহতু নেভমব্ের কােছ এিগেয় আসিছল, আিম ভারত েথেক আমার বািক কাজ
করেত থািক। সবর্ািধক চােপর িছল ভারেতর িডিজটাল লাইেবর্ির, েযখােন আিম
ভারেতর পাবিলক লাইেবর্রীর নতুন নামকরণ কেরিছলাম। সরকার এখনও তােদর
সংস্করণিট অনলাইেন িফিরেয় িদল না এবং সংসৃ্কত পিণ্ডতরা অিতিরক্ত উপাদান েচেয়
আমােক েনাট পাঠািচ্ছেলন। আিকর্ ওলিজকাল সােভর্  অফ ইিন্ডয়া েথেক ৪,৪৫০িট বই
েযাগ করার পাশাপািশ, আমরা েমাট ৪০০,০০০ এর কাছাকািছ পিরমাণ বই অনলাইেন
সরবরাহ কেরিছ।

এছাড়াও ভারেতর সরকারী েগেজটগুিল যেথষ্ট সময় েনয়। জাতীয় সরকােরর
েগেজটগুিল অিবকল পর্িতরূেপর মত েসাজা িছল। পাবিলক লাইেবর্রীর সংগর্হস্থেল
সন্ধান কের, আিম সব্াধীনতা যেুদ্ধর আেগর কেয়ক’শ পরুােনা েগেজট খুেঁজ
েপেয়িছলাম এবং েসগুিলেকও সংগর্েহ েযাগ করা হেয়িছল। যিদও কিঠন কাজিট িছল
রাজয্ সরকার এবং েবশ কেয়কিট বড় শহেরর েগেজটগুিল সংগর্হ করা।

ওিড়শা েগেজট িছল একিট উদাহরণ, ৪৩ িমিলয়ন জনগণসহ একিট রােজয্র সরকারী
পর্কাশনা। আিম একিট দিলল িলেখিছ যােত েগেজেটর ৩৮,০৭৩িট িবষয় িপিডএফ
ফাইল িহসােব এেসেছ। িকনু্ত, েসই দিললিট েশষ হওয়ার পর, আিম িকছু ফাইল েবর
কেরিছ এবং লক্ষয্ কেরিছ েয েসগুিল ওিড়শার ভাষার ফেন্টর কথা উেল্লখ কেরেছ, যা
িপিডএফ ফাইেলর মেধয্ আবদ্ধ িছল না। এর মােন হল েয আপিন যা েদখেছন তা সবই
অথর্হীন কারণ আপনার কিম্পউটার ফাইলিটেত আবদ্ধ হওয়া ফেন্টর পিরবেতর্
িসেস্টেম ইনস্টল করা ফন্টিটর সন্ধান করেছ।

দিললগুিলর একিট িসিরজ চালােনার পের, আিম িনধর্ারণ কেরিছ েয ৩৫,৭০৫িট
ফাইেল এই সমসয্া িছল এবং আমােক ইন্টারেনট সংরক্ষণাগারগুিলেত আপেলাড
করার আেগ ফন্টগুিল আবদ্ধ করেত হেব। িকনু্ত, আপনার িসেস্টেম েয ফন্টিট থাকেব
বেল তারা মেন কেরিছল েসটা িছল অজ্ঞাত একিট ফন্ট যা ভারতীয় গেবষণা পর্িতষ্ঠান
দব্ারা বহু বছর আেগ এিদক ওিদক বহুিদন ধের সন্ধােনর পের উৎপািদত, আিম এিট
িবকর্েয়র জনয্ বা ডাউনেলােডর জনয্ খুেঁজ েপলাম না, তাই আিম ওিড়শােক সিরেয়
েরেখিছলাম আপাতত।

অনয্ানয্ রাজয্গুিলর েক্ষেতর্ও এমনই কিঠন িছল। ওিড়শার েক্ষেতর্, আিম েগেজেটর
সমসয্াগুিলর তািলকার সােথ ইনেডক্স ফাইলগুিল গুিটেয় েফলেত সক্ষম হেয়িছলাম,
এবং েসই ইনেডক্স ফাইল সরাসির URL িছল পর্িতিট িপিডএফ ফাইেল। পর্থেম
ইনেডক্সগুিল অবতরণ কের, তারপর তােদর েমটােডটা এবং ফাইল অ◌্যােডর্েসর
জেনয্ িবেশ্লষণ কের সমস্ত িপিডএফ ফাইলগুিলেক িঠক করেত েমাটামুিট নগণয্ বয্াপার
িছল। িকনু্ত, েবিশরভাগ রাজয্গুিলর েক্ষেতর্ এরকম েসাজাসাপ্টা বয্াপার িছল না।
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েবিশরভাগ রাজয্ েগেজটগুিল িকছু মাইেকর্াসফ্ট সাভর্ ার সফ্টওয়য্ােরর উপর িভিত্ত কের
ৈতির হয় যা PDF ফাইলগুিলর URL (েনটওয়াকর্  িঠকানা) পর্কাশ কের না। সমসয্াটা
িছল েয পর্িতিট রােজয্ সমসয্াগুিল েদখা েদওয়ার িভন্ন িভন্ন অস্পষ্ট পথ িছল। ভারেত
কেয়ক ডজন সরকারী েগেজট রেয়েছ, পর্িতিট রােজয্র জনয্ একিট কের এবং িদিল্লর
মত পর্ধান েপৗরসভাগুিলর জনয্ একিট কের। পর্েতয্কটােক আলাদাভােব েপর্াগর্াম করা
হয়।

আমােদর সংগর্েহ েমাট ১৬৩,৯৭৭িট িপিডএফ ফাইল জেড়া কেরিছলাম, িকনু্ত এটা
পিরষ্কার িছল েয, এিট সিঠকভােব কাযর্কর করার জনয্ আমােদর ২০১৮ সােল এটার
ওপর িকছু গুরুতর কাজ করেত হেব। সমস্ত েগেজটগুিলর জনয্ েকবলমাতর্ ফাইলগুিল
সংগর্হ করা নয়, সংগর্হিট সিতয্ই বয্বহার উপেযাগী হেত আপ টু েডট রাখা পর্েয়াজন
িছল এবং সমস্ত েগেজট অনসুন্ধােনর ধরেনর অনমুিত আমরা সিতয্ই েদখেত
েচেয়িছলাম, আমােদর েয েকােনা স্কয্ান করা েগেজেটর উচ্চ মােনর অপিটকয্াল
কয্ােরক্টার িরকগিনশন সমসয্া েমাকািবলা করেত হেব, েয িবষয়িট আমরা ভারেতর
পাবিলক লাইেবর্রীর েক্ষেতর্ও সম্মুখীন হেয়িছলাম। উপরনু্ত, আমরা েযেহতু েকন্দর্ীয়
সরকার এবং রাজয্ ও শহরগুিল েথেক েগেজটগুিল ডাউনেলাড কেরিছলাম, এিট
স্পষ্ট িছল েয তােদর মেধয্ কেয়কিট ভুল েলেবলযকু্ত অথবা অনপুিস্থত িছল, তাই িকছু
গুরুতর গুণমান িনিশ্চত করা পর্েয়াজন।

েয েকান েদেশ সরকােরর েকানও অিফিসয়াল জানর্ােলর উেদ্দশয্ নাগিরকেদর জানােত
হেব েয তােদর সরকার িক করেছ। যকু্তরােষ্টর্র েফডােরল িনবন্ধন, েযিট যকু্তরাজয্
সরকােরর অিফিসয়াল জানর্াল িছল, তার উৎেসর কারণ িছল এিট। েসখােন একিট
িবখয্াত েকাটর্  েকস হেয়িছল েযিট সুপর্ীম েকােটর্  েপৗঁেছিছল, েযখােন সরকার
মহাপ্লাবেনর সময় একিট দলেক আইনী পেথ অেযাগয্তার জনয্ িনষ্কািশত কের একিট
মামলা কেরিছল, িকনু্ত পর্কৃতপেক্ষ েসই আইনগুিল েকউ খুেঁজ পায়িন কারণ েসগুিল
কখনও পর্কািশত হয়িন।

সুপর্ীম েকােটর্ র িবচারপিত বর্য্ােন্ডেসর পর্িত আহব্ান জািনেয়, হাভর্ াডর্  আইন িবভােগর
একজন অধয্াপক "গভনর্েমন্ট ইন ইগেনােরন্স অফ দয্ ল- অ◌্যা িপ্ল ফর েবটার
পাবিলেকশান অফ এগিজিকউিটভ েলিজশেলশান" শীষর্ক একিট েসিমনাল েপপার
িলেখেছন। েযিট একিট আনষু্ঠািনক পদ্ধিতর সূচনা কের, েযখােন সমস্ত সরকারী
আইনগুিল পর্থেম একিট পর্ারিম্ভক ফয্াশেন পর্কািশত হেব, যা "পর্স্তািবত িনয়ম পর্ণয়ন
িবজ্ঞিপ্ত" িহসােব পিরিচত হেব, যােত নাগিরকরা জানেত পাের েয কী ঘটেছ, তারপর
চূড়ান্ত িনয়মগুিলও পর্কািশত হেব। তখন সমগর্ আইনিট একিট সংহত দিলল িহেসেব
অন্তভুর্ক্ত হেব, েযিট হেব েফডােরল েরগুেলশেনর েকাড, যােত সমস্ত সংেশাধন, মুেছ
েফলা এবং সহায়ক ঐিতহািসক দর্ষ্টবয্ আর সিকর্য়করণ িবিধগুিলেত ইিঙ্গতসহ আপ টু
েডট থাকেব।

েফডােরল পযর্ােয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পর্যিুক্তগত স্টয্ান্ডাডর্  ৈতিরর েক্ষেতর্ আমার
যেুদ্ধ, আিম েফডােরল েরগুেলশন েকােডর মেধয্ একিট িবশাল অনপুিস্থত ফাঁক
উেন্মাচন কেরিছলাম। আিম িহেসব কেরিছ েয েফডােরল েরগুেলশেনর েকাডগুিলর
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৩০% এর েবিশ নাগিরকেদর জনয্ বয্াপক খরচ ছাড়া পড়েত এবং বয্িক্তগত পািটর্
েথেক অনমুিত পাওয়ার আেগ সহেজ পাওয়া যায় না। েযগুিল আদশর্ েকাড এবং
স্টয্ান্ডাডর্  েসগুিল আইনগুিলর সম্পূণর্ শিক্ত থাকা িবিধিনেষধগুিলেত "েরফােরন্স দব্ারা
অন্তভুর্ক্ত" হয়, তেব পর্কৃতপেক্ষ িনেজর মেধয্ অন্তভুর্ক্ত হেয় নয়। এই পর্িকর্য়ার উেদ্দশয্
িছল মূলত স্থান সংরক্ষণ করা, তেব এিট সীিমত পিরমােণ পর্ািপ্তর এবং বয্িক্তগত
সংস্থার নাগিরকেদর কাছ েথেক অনয্ায় ভাড়া েপেত একিট সুেযাগ হেয় উেঠেছ।

আইেনর পাবিলক িপর্িন্টং-এর পর্শ্নিট হল একিট েযিটেত মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র জেনয্
আমার দীঘর্িদেনর আগর্হ রেয়েছ, যকু্তরােষ্টর্র পাবিলক িপর্ন্টার িহেসেব িবেবিচত
হওয়ার েক্ষেতর্ আমার নামিট িকছুটা পিরসের পকুুেরর মেধয্ ছঁুেড় েফলা হেয়িছল,
িসিনয়র অিফসার এবং সরকাির মুদর্ণ অিফেসর পিরচালক েফডােরল পযর্ােয় আইন
পর্চার করার জেনয্ অিভেযাগ েতােল। আিম চাকিরটা পাইিন, িকনু্ত আিম শটর্ িলেস্ট
িছলাম এবং েহায়াইট হাউেস রাষ্টর্পিতর কমর্ীেদর অিফস িকভােব কাজ কের তা পর্থম
েদখলাম এবং আিম মুদর্ণ অিফস সম্পেকর্  ভয়ানক অেনক িকছু িশেখিছলাম, তাই
অিভজ্ঞতািট অেনক েবিশ কষ্ট সব্ীকােরর েযাগয্ িছল।

জনসাধারেণর মুদর্েণ আমার আগর্েহর কারেণ, পৃিথবীর িবিভন্ন পর্ােন্ত যারা এই ধরেনর
কাজ করেছন তােদর অেনেকর সােথই আমার েযাগােযাগ িছল েযমন জন েশিরডান,
িযিন ইংলয্ােন্ড জাতীয় সংরক্ষণাগারগুিলর অধীেন আইন পর্ণয়েনর জনয্ সম্ভবত
িবেশব্র েসরা িসেস্টম ৈতির কেরেছন। এিট একিট িবস্ময়কর বয্বস্থা, েযিট একজনেক
সম্মিত েদয় সকল আইেনর জেনয্ একিট িনিদর্ষ্ট পাঠ তুেল িনেত েযগুিল এখনও পযর্ন্ত
ইংলয্ােন্ড কাযর্কর হেয়েছ। আপিন পর্কৃতপেক্ষ ময্াগনা কাটর্ ার পাঠয্েক তুেল িনেত
পােরন েযিট কেব কাযর্কর করা হেয়িছল এবং কেব পনুঃিনধর্ারণ করা হেয়িছল এবং
সমেয়র সােথ সােথ এিট িকভােব সংেশািধত হেয়িছল তার পিরবতর্নও আপিন েদখেত
পােবন।

ভারতবেষর্, আইেনর পর্ািপ্তর পর্শ্নিট আেরা দশৃয্মান হেয় উেঠেছ। িনিশথ েদশাই
অ◌্যােসািসেয়টস-এর ফােমর্র, দইু আইনজীবী েগৗরী েগাখেল এবং জয়েদব েরিড্ড,
"অ◌্যা পশু ফর পর্িসিডওরাল সােটর্ িন্ট" িশেরানােম একিট অন্তদৃর্িষ্টপণূর্ খণ্ড ভয্ানেটজ
এিশয়া পিতর্কােত পর্কাশ কেরেছন, েযখােন তারা িনয়ম এবং িবিধগুিলর িস্থিত
িনধর্ারেণ সক্ষম হওয়ার েক্ষেতর্ অস্পষ্টতার অেনক উদাহরণ তুেল ধেরেছন। আমার বনু্ধ
এবং সহ-আেবদনকারী সুশান্ত িসনহা, িবনামূেলয্ ভারতীয় কানেুনর সকল আদালেতর
মামলা এবং আইনগুিলর অনলাইন সংগর্েহর সােথ এই িবষেয় গভীর আগর্হ
েদিখেয়িছেলন। আমােদর অনয্ সহ-আেবদনকারী শর্ীিনবাস েকাদালী, স্টয্ান্ডাডর্
েকেসর েক্ষেতর্ সরকারী েগেজট সংগর্েহর হাত েথেক বাঁিচেয়িছেলন।

আমরা একা িছলাম না। ২০১৭ সােলর েসেপ্টমব্ের িদল্লী হাইেকােটর্ র মাননীয়
িবচারপিত মনেমাহন শুনািনর েক্ষেতর্ আইেনর পর্ািপ্তর অবস্থা সম্পেকর্  শুেনিছেলন
এবং আইন মন্তর্ণালয়েক একিট উন্নততর বয্বস্থা িনেয় আসেত িনেদর্শ িদেয়িছেলন
যােত সমস্ত েকন্দর্ীয় কাযর্গুিল এবং অধস্তন আইনগুিল একিট েকন্দর্ীয় েপাটর্ ােল
উপলব্ধ হয়। আেদেশ বলা হেয়েছ েয আইনিট "েমিশন পঠনেযাগয্ িপিডএফ ফমর্য্াট"
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িহসােব উপলব্ধ করা উিচত, যা সম্ভবত িপিডএফ ফাইল েথেক পাঠয্িট েবর করেত
পাের এবং বৃহত্তর তথয্ িবেশ্লষেণর েক্ষেতর্ বয্বহার, HTML-এ রূপান্তর, উন্নত
েমটােডটা এবং অনয্ানয্ েক্ষেতর্ এিট বয্বহার করেত পাের। এটা স্পষ্ট েয ২০১৮ এবং
তার পেরও এই েক্ষতর্িট গুরুতব্পণূর্ মেনােযাগ পােব।

েকন আিম সরকারী কােজর অবেহলা করিছলামেকন আিম সরকারী কােজর অবেহলা করিছলাম

আিম গান্ধীেক খুিঁটেয় পযর্েবক্ষণ করেত আমার িদন কািটেয়িছ, অিফিসয়াল েগেজট
েদেখ ৬,০০০ মািকর্ ন সরকাির চলিচ্চেতর্র সংরক্ষণাগার বজায় েরেখিছ। িকনু্ত, এসব
িকছুই আিম যা করেত যািচ্ছলাম তা িছল না। যা করা উিচত বেল েভেবিছলাম তার
পিরবেতর্  আিম মািকর্ ন সরকােরর কােজর মেধয্ আমার গেবষণার ফলাফল পর্কাশ
কেরিছলাম।

মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্, েবিশরভাগ জাতীয় কিপরাইট িসেস্টেমর মেতা, এমন িকছু িজিনস
রেয়েছ যা কিপরাইটযকু্ত নাও হেত পাের। মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্, এই বয্িতকর্মগুিলর মেধয্
সবেচেয় উেল্লখেযাগয্ হল মািকর্ ন যকু্তরাষ্টর্ সরকােরর কাজ, েয কাজগুিল মািকর্ ন
যকু্তরােষ্টর্র েফডােরল কমর্চারী বা অিফসাররা তােদর সরকারী দািয়েতব্র িভিত্তেত রচনা
কের। এই বয্িতকর্েমর িপছেন ধারণা হল েয কমর্চারী জনগেণর েসবক, জনগণ তােদর
ভৃতয্েক েবতন িদেয়েছ এবং এর ফেল েয কাজকমর্ তােত তােদর িনেয়াগকতর্ া ও
জনগেণর মািলকানা রেয়েছ। এিট সহজ িবষয় হেলও, এখেনা শিক্তশালী ধারণা।

সরকােরর কাজকমর্গুিল েকন, যখন সরকার েপেটন্ট ও িনরাপত্তা এবং এক্সেচঞ্জ
েডটােবসগুিল ১৯৯০ এর দশেকর েগাড়ার িদেক রাজেসব্র উৎস িহসােব উচ্চ মূেলয্র
িবিনমেয় িবিকর্ করিছল, তখন আিম েসই েডটােবসগুিল মুক্ত করেত সক্ষম
হেয়িছলাম। েডটােবসগুিল কর্য় করার জনয্ পর্িত বছর কেয়কশ হাজার ডলার খরচ
হয়, িকনু্ত যিদ আিম টাকা বাড়ােত পাির তেব আিম পিরষ্কার িছলাম। একবার আমার
কােছ তথয্ িছল িকনু্ত েকান কিপরাইট িছল না, এবং আমােক ইন্টারেনেট েসই
েডটােবস েপাস্ট করার অনমুিত েদওয়া হেয়িছল।

িবস্ময়করভােব, মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র জনগেণর কােছ েপৗঁছােনার জনয্ আিম এই
সরকারী দিললগুিল েযভােব িকেনিছ েসিট িছল জাতীয় িবজ্ঞান ফাউেন্ডশন
(এনএসএফ) সরকােরর অনয্ অংশ েথেক অনদুােনর জনয্ আেবদন কের। এনএসএফ
েসই সমেয়র মেধয্ ইন্টারেনেটর উন্নিতেত সহায়ক িছল এবং িবভােগর পিরচালক
িস্টেফন উলফ আমােক েসই অনদুান েদওয়ার জেনয্ একজন সাহসী মানষু িছেলন।

এই নতুন পর্কেল্পর খবরিট যখন ছিড়েয় েগল, শিক্তশালী হাউস এনািজর্ কিমিটর
েচয়ারময্ান িডেঙ্গল জাতীয় িবজ্ঞান ফাউেন্ডশেনর কােছ কু্ষব্ধ হেয় একিট িচিঠ
পািঠেয়িছেলন েয েকন তারা এই তথয্ িদেয় েবসরকাির িবভােগর সােথ "পর্িতদব্িন্দব্তা"
করেছন। িনউইয়কর্  টাইমস-এ ভাইস েপর্িসেডন্ট েগােরর উদৃ্ধিত েদওয়ার পরই এিট
"আেমিরকার জনসাধারেণর জনয্ একিট বড় জয়" হেয় ওঠার কথা বেলিছল। তখন
েথেক আিম অ◌্যাল েগােরর বড় অনরুাগী হেয় েগিছ।
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আমার কােজর মেধয্ অনলাইন স্টয্ান্ডাডর্  স্থাপন করার সময়, আিম লক্ষয্ কেরিছ েয
েফডােরল কমর্চারীরা এই গুরুতব্পণূর্ িনরাপত্তা আইেনর েবিশরভাগ েক্ষেতর্ উেল্লখেযাগয্
অবদান েরেখেছ, তেব পর্াইেভট স্টয্ান্ডাডর্  সংস্থাগুিল তােদর উপর কিপরাইট েজারদার
করেত িস্থর থােক। এই একই অভয্াস আেরা বয্াপকভােব পিরলিক্ষত হত পাণু্ডিলিপ
পর্কাশনার মেধয্। কারণ আইনী েক্ষেতর্ আমার কােজর সময়, আিম আগর্েহর সােথ
েপর্িসেডন্ট ওবামার পািণ্ডতয্পণূর্ কাজগুিল অনসুরণ কেরিছলাম এবং হাভর্ াডর্  ল
িরিভউেত পর্কািশত একিট িনবন্ধ যত্ন সহকাের পেড়িছলাম। আমার কােছ অদু্ভত
েলেগিছল েয হাভর্ াডর্  ল িরিভউ তার কােজর উপর কিপরাইট চািপেয় িদিচ্ছল এবং
সােয়েন্সর মেতা অনয্ানয্ জানর্ােলও েলখা পর্কাশ করার েক্ষেতর্ও েসই একই অনশুীলন
আিম লক্ষয্ কেরিছ।

২০১৬ সােল এই পিরিস্থিতেত িকছু করার জনয্ একিট িবিশষ্ট পর্িতষ্ঠান আমার সােথ
েযাগােযাগ কেরিছল। ২০১৬ সােলর অেক্টাবের এই েক্ষেতর্ কাজ করার জনয্, তারা
২০১৭ সােলর জনয্ ৫০০,০০০ ডলার এবং ২০১৮ সােলর জনয্ ৪০০,০০০
ডলােরর পর্স্তাব কেরিছল। যিদও তারা যত দর্ুত সম্ভব এটা চাইিছল। তারা আমােদর
পিরচালন সিমিতর একিট আসন েচেয়িছল এবং আমার কােজর উপর িবসৃ্ততভােব
িনয়ন্তর্ণ করেত েচেয়িছল, এমনিক পর্িতিট িনিদর্ষ্ট লক্ষয্মাতর্া পরূেণর পর তারা ধাযর্ অথর্
ধােপ ধােপ বরাদ্দ করেত েচেয়িছল। আমার মেন আেছ িদেনশ িতর্েবিদর বাংেলােত
বেস মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র কথাগুেলা ভাবিছলাম এবং েসই সব শতর্গুেলা জানিছলাম,
তারপর েশাবার ঘের আসার পর িদেনশ এবং সয্ামেক বললাম েয, আিম ৯০০,০০০
ডলােরর অনদুান পর্তয্াখান কেরিছ।

আিম পর্িতষ্ঠােনর কােছ বয্াখয্া কেরিছলাম েয, তােদর কাজ আমােদর সরকােরর
কাজগুিলর পর্েশ্ন গভীরভােব অধয্য়ন করার সুেযাগ েদেব, পর্কাশকেদর এবং
সরকারেক, আমােদর েয েকানও লঙ্ঘেনর অবিহত করেত, এবং তারপের সম্ভবত
এমন েকানও িনবন্ধ েপাস্ট করেত যা পাবিলক েডােমেন স্পষ্ট িছল। যিদও এই অেথর্র
েবিশরভাগই েকানও জানর্াল িনবন্ধ স্কয্ান করেতই চেল েযত (যিদ আপিন একিট সীমা
পযর্ন্ত এিট কের থােকন তেব বয্য়বহুল পর্স্তাব), লাইেবর্রীর িবজ্ঞান িবভােগর
স্নাতেকাত্তর িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ অথর্ পর্দান করেত এবং এই ধরেণর নানান খরেচ।

তেব আইিন খরেচর েক্ষেতর্ অনদুােনর টাকা েসভােব খরচ হত না। এমনিক যিদ আমরা
জনসাধারেণর েডােমেন স্পষ্টতই বহু জানর্াল িনবন্ধ খুেঁজ পাই, এমনিক পর্কাশকরাও
মামলা করার পথ েখাঁেজন এবং এমন েকানও গয্ারািন্ট েনই েয তারা তােদর অসৎ
উপােয় অিজর্ত রাজসব্ সংরক্ষেণর জনয্ িবলিমব্ত েকৗশল িহসােব মামলা করেব না।

অনয্ কথায়, এিট একিট অতয্ন্ত ঝঁুিকপণূর্ পর্কল্প িছল। েয কারেণ আিম টাকা িফিরেয়
িদেয়িছলাম েসটা হল আিম েকানও পর্িতষ্ঠােনর অিফসারেক আমােদর েবােডর্  েযাগ
িদেত এবং আমােদর কাযর্কর্ম পিরচালনা করার অনমুিত িদেত পািরিন, িবেশষ কের
েযেহতু আিম এই সহকমর্ীরেদর সােথ কখেনা কাজ কিরিন। িকছু পর্িতষ্ঠান েখলার জনয্
েজারােলা পরামশর্ েদয়: তারা আপনােক অথর্ পর্দান করেব যিদ আপিন তােদর
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পছন্দমত অনষু্ঠান কেরন, িকনু্ত আমরা এভােব কাজ কির না এবং আমরা সবর্দা টাকার
আেগ আমােদর লক্ষয্েক িস্থর রািখ।

অবেশেষ পর্িতষ্ঠানিট আমােদর কােছ িফের এেসিছল এবং ২০১৭ সােলর জানযু়ািরেত
আমােদর ২৫০,০০০ ডলার িদেত সম্মত হেয়িছল আর বেলিছল, ২০১৮ এবং ২০১৯
সােলর বািক ৪০০,০০০ ডলােরর িকিস্তসহ জলুাই মােস একিট িরেপাটর্  জমা েদওয়ার
পের তারা আমােদর আরও ২৫০,০০০ ডলার িদেত পাের। আিম বুঝেত পাির এটা
অনদুােনর িকিস্ত েদওয়ার েথেকও আরও েবিশ “কদযর্” িছল িকনু্ত আিম কাগজপেতর্
সাক্ষর কেরিছলাম।

শয্ািড পর্য্াকিটেসর পক্ষ েথেক িনরীক্ষণ পর্কাশকরাশয্ািড পর্য্াকিটেসর পক্ষ েথেক িনরীক্ষণ পর্কাশকরা

আিম ২০১৭ সােলর পর্থম ছয় মাস সরকােরর কাজকমর্ সম্পেকর্  গভীরভােব গেবষণা
করার মাধয্েম অিতবািহত কেরিছলাম। উত্তর কয্ােরািলনা িবশব্িবদয্ালেয়র দইু অধয্াপক
এবং এক স্নাতেকাত্তর ছােতর্র সােথ কাজ কের এবং কয্ািলেফািনর্য়া িবশব্িবদয্ালয় ও
স্টয্ানেফাডর্  িবশব্িবদয্ালেয়র লাইেবর্িরয়ানেদর সহেযািগতায় আমরা েলখক সমব্ন্ধীয়
পািণ্ডতয্পণূর্ সািহেতয্র একিট গভীর অনসুন্ধান পিরচালনা কির। জানর্ােলর
উপাদানগুিল অনসুন্ধান কের এই ধরেনর তথয্ খুেঁজ েবর করাটা পর্কৃতপেক্ষ একটা
অসামানয্ কাজ, কারণ েলখক সমব্ন্ধীয় িবষয়গুিল িবিভন্নভােব েলখা েযেত পাের।

আমরা মূলত যা কেরিছ তা হল এেকর পর এক পর্িতিট সরকারী সংস্থােক, িতনিট িভন্ন
বািণিজয্ক অনসুন্ধান ইিঞ্জেন পািঠেয়িছলাম, েযগুিল লাইেবর্িরগুিলেত বয্বহৃত হত
এবং এর ফলাফলগুিল েদখিছলাম। উদাহরণসব্রূপ, আপিন যিদ "েরাগ িনয়ন্তর্ণ
েকন্দর্গুিলর" সন্ধান কেরন তেব আপিন েকবল মািকর্ ন সংস্থা নয় বরং তােদর চীনা
পর্িতপেক্ষর িনবন্ধগুিলও পােবন। সুতরাং, আপিন সংস্থার নাম এবং "ইউএস" বা
"মািকর্ ন যকু্তরাষ্টর্" বা "আটলান্টা" শব্দ সন্ধান করার জনয্ অনসুন্ধানিট পিরমাজর্ন করুন।

আমরা েয ফলাফলগুিল েপেয়িছলাম েসগুিল চমকপর্দ িছল। আমােদর পর্াথিমক
অিডট-এ ১,২৬৪,৪২৯িট িনবন্ধ পাওয়া েগেছ েযগুিল েফডােরল কমর্চারীেদর দব্ারা
েলখা হেয়েছ। েসই পর্াথিমক তািলকা েথেক িবিভন্ন পর্শ্ন িজজ্ঞাসা করার মাধয্েম আমরা
িদব্তীয় পযর্ােয়র িবেশ্লষণ পিরচালনা কির। েকান েফডােরল কমর্চারীর পেক্ষ তােদর
িনজসব্ সময়মেতা েকান েফডােরল তহিবল ছাড়াই একিট িনবন্ধ েলখা সম্ভব। এমনিক
যিদ েসই িনবন্ধিট কমর্চারীর দক্ষতার েক্ষেতর্র মেধয্ও থােক তেব এিট সরকােরর কাজ
নয়। এিট অবশয্ই তােদর সরকারী দািয়তব্ চলাকালীন পিরচািলত হেব এবং এিট তােদর
কাজ ও কিপরাইটমুক্ত িহসােব িবেবিচত হেব। আমােদর একিট পর্শ্ন িছল েয িনবন্ধিট
কিপরাইট ছাড়াই যথাযথভােব িচিহ্নত করা হেয়েছ িকনা, আইন অনযুায়ী েযমনটা
পর্েয়াজন িছল।

আমােদর িবেশ্লষণ আমােদর ১.২ িমিলয়ন িনবন্ধ উদৃ্ধিত দিুট উপােয় সাজােনার
অনমুিত িদেয়িছল। পর্থমত, কারণ তারা িডিজটাল অবেজক্ট আইেডিন্টফায়ার বয্বহার
কের, আমরা িনধর্ারণ করেত পাির েয সরকােরর কতগুিল সম্ভাবয্ কাজ েকান পর্কাশক

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ

136



দব্ারা কৃত হেয়িছল। উদাহরণসব্রূপ, িরড এলেসিভয়ার-এর একিট কেপর্ােরট শাখায়
২৯৩,৭৬৯িট িনবন্ধ রেয়েছ, েযখােন আেমিরকান েমিডকয্াল অ◌্যােসািসেয়শেনর
৫,৯৬১িট িনবন্ধ রেয়েছ। উপরনু্ত, আমরা এেজিন্স দব্ারা অনসুন্ধান শতর্  পর্েবশ
কিরেয়িছলাম, কারণ আমরা সংস্থা দব্ারা িনবন্ধ সংগর্হ কেরত সক্ষম িছলাম।
উদাহরণসব্রূপ, আমরা আিমর্ কপর্স অফ ইিঞ্জিনয়ােসর্র কমর্চারীেদর মাধয্েম ২০,০২৭িট
এবং জাতীয় সব্াস্থয্ পর্িতষ্ঠান েথেক ৪৫,৩০১িট িনবন্ধ েপেয়িছ।

২৯িট পর্ধান পর্কাশেকর পর্েতয্েকর জনয্, িনবন্ধগুিলর একিট পিরসংখয্ানগতভােব
ৈবধ নমুনা েবর করা হেয়িছল, তােত েছাট পর্কাশকেদর জনয্ ৫০ িটরও েবিশ এবং বড়
পর্কাশকেদর জনয্ ৫০০িটরও েবিশ িনবন্ধ িছল। একই পর্িকর্য়া ২২িট সরকারী সংস্থার
পর্েতয্েকর জনয্ পিরচািলত হয়। সকেলই বেলিছেলন, আমরা পর্ায় ১০,০০০িট িনবন্ধ
সংগর্হ কেরিছ এবং িশেরানাম পৃষ্ঠায় কিপরাইট দািবগুিলর পর্মাণ েখাঁজার জনয্,
ইিতবাচক িমথয্ার েক্ষেতর্ আমােদর অনসুন্ধান ফলাফলগুিলর িনভুর্লতা পরীক্ষা করার
জনয্ এবং পর্কৃত রচিয়তার "আনষু্ঠািনকতা" সূচকগুিল সন্ধান করার জনয্ পর্িতিটেত
হােতকলেম যাচাইকরণ সম্পাদন কেরিছ, েযমন েলখকরা তােদর সহকমর্ীেদর তােদর
পযর্ােলাচনাগুিলর জনয্ ধনয্বাদ জ্ঞাপন করেছন অথবা িবপরীতভােব িনেদর্শ কের েয
তারা সরকাির চাকিরেত পর্েবশ করার আেগ কাজগুিল পিরচািলত হেয়িছল।

ফলাফল েবশ পিরষ্কার িছল। আমরা েয িনবন্ধগুিল খুেঁজ েপেয়িছ তার েবিশরভাগই
িনিশ্চতভােব মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র সরকােরর কাজ এবং পর্ায় েকানও েক্ষেতর্ই পর্কাশক
দব্ারা পর্দত্ত কিপরাইেটর সিঠক দািবর িবষয়িট িছল না। েবিশরভাগ েক্ষেতর্, িনবন্ধগুিল
একিট েপওয়ােলর িপছেন সাবধােন আড়াল করা িছল এবং এিট অবশয্ই সরকােরর
ওেয়বসাইেট পাওয়া যায় িন এবং পর্িতিট সংস্থার জনয্ জাতীয় আকর্ াইভ েরকডর্ গুিলর
সুিনিদর্ষ্ট সময়সূিচর পরীক্ষা েথেক এিট পিরষ্কার িছল েয আকর্ াইভগুিলেত পেূবর্ এই
িনবন্ধগুিলর েকান কিপ িছল না।

বৃহৎ পিরমােণ গর্ন্থপিঞ্জর অনসুন্ধান েবিশরভাগ পিণ্ডতেদর জনয্ কাজ কের, িকনু্ত
অবশয্ই আইনী েপশার েক্ষেতর্ নয় যা পর্যিুক্তর ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা সম্পেকর্  িনেজেক
গিবর্ত কের। আইিন সািহতয্, সাধারণ িনয়ম িহসােব, একেচিটয়া িবেকর্তােদর সােথ
এতটা িনিবড়ভােব বন্ধ কের েদওয়া হেয়েছ েয এিট সাধারণ উেদ্দশয্ গর্ন্থপিঞ্জর
অনসুন্ধান ইিঞ্জনগুিলেত এিট ৈতির কের না। যাইেহাক, আিম আসেল জানেত
েচেয়িছলাম েয আইনী জানর্ালগুিলেত কী অনশুীলন িছল, কারণ এিট আইেনর পর্েশ্ন
এেসেছ। আিম ইেয়ল ল সু্কল েথেক আমার েসব্চ্ছােসবীেদর একজন, িমশা
গুেট্টনটয্ােগর েনতৃেতব্ েদেশর চারিদেক আইন িনেয় পড়ােশানা করা ছাতর্েদর
িজজ্ঞাসাবােদর জনয্ িকছু গুরুতব্পণূর্ আইনী জানর্ােলর িবষয় উত্থাপন কের এবং
িনবন্ধগুিলর তািলকা সহ েস্পর্ডশীট ৈতির করেত বেলিছলাম েসগুিল এমন েদখািচ্ছল
েযন েফডােরল কমর্চারীেদর দব্ারা কৃত।

িবশব্িবদয্ালেয়র আইন িরিভউ ছাড়াও, আইনী পর্কাশনার আেরকিট পর্ধান শিক্তশালী
েকন্দর্ হল আেমিরকান বার অ◌্যােসািসেয়শন। আিম িনেজেক েসই কােজ িনযকু্ত
কেরিছলাম এবং কেয়ক ডজন িবিভন্ন পর্কাশনীর কেয়ক দশেকর িনবন্ধগুিল পরীক্ষা
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কের েদখলাম। আিম ৫৫২িট িনবন্ধ খুেঁজ েপেয়িছ েযগুিল িনিশ্চতভােব েফডােরল
কমর্চারীেদর দব্ারা িছল, সম্ভবত তােদর সরকারী দািয়তব্ পালেনর সময়ই েসগুিল করা
হেয়েছ।

এমন একিট উদাহরণ িছল েয েফডােরল েটর্ড কিমশেনর কিমশনার অ◌্যািন্টর্স্টর্াস্ট
বার িনেয় পরামশর্ িদেচ্ছন সংস্থািটর িনয়ন্তর্ক কমর্কাণ্ড এবং আগামী বছেরর জনয্
সংস্কােরর উপের। অনয্ উদাহরেণর মেধয্ িছল সামিরক কমর্কতর্ ারা কর্য় আইেন সরকারী
কতর্ েবয্র অংশ িহসােব তােদর আগাম িডগর্ী েপেয়েছন এবং জানর্াল িনবন্ধ িলেখেছন
তােদর িডগর্ী অজর্েনর জনয্। এই েক্ষেতর্ েকানও িনবন্ধ সরকােরর কাজ িহসােব সনাক্ত
করা হয়িন।

সাধারণ উেদ্দশয্ পািণ্ডতয্পণূর্ সািহতয্ এবং আইনী সািহতয্ অনসুন্ধান এবং পর্মােণর
একিট বড় অংশ সংগর্েহর পাশাপািশ, আিম সরকাির ধারা, তার সূচনা এবং কীভােব
এিট আদালেতর মাধয্েম বয্াখয্া করা হেয়েছ তা সম্পেকর্  েজেন বুেঝ েনওয়ার জনয্
আইিন সািহেতয্র গভীের পর্েবশ করার েচষ্টা কেরিছ। ১৮৯৫ সােলর িপর্িন্টং অ◌্যােক্ট
আিম এই ধারািটর উৎপিত্ত খুেঁজ েবর করেত সক্ষম হেয়িছলাম এবং েসই সময় এই
িবতকর্ িটর উত্থাপন হেয়িছল যখন একজন েসেনটর রাষ্টর্পিতর কাছ েথেক কাগজপতর্
সংকলেনর উপর কিপরাইট দািব করার েচষ্টা কেরিছেলন। তখন আিম ১৯০৯ এর
কিপরাইট অ◌্যােক্টর অংশ িহসােব এই ধারা েদিখেয়িছলাম পরবতর্ ী আদালেত আর
িবচািরক ইিতহােস এবং আদালত ও পরবতর্ ী আইন এিট বয্াখয্া কের।

আিম বাের যাই এবং আমােক পিরতয্াগ করেত বলা হয়।আিম বাের যাই এবং আমােক পিরতয্াগ করেত বলা হয়।

আিম একটা েকৗশল সেঙ্গ িনেয় এেসিছলাম েয এই িবষয়টা িনেয় বাইের কথাবাতর্ া
বলব। এই েকৗশলিট আেমিরকার বার অ◌্যােসািসেয়শেনর হাউস অফ েডিলেগটেসর
সামেন একিট সমাধান আনেত িনিহত িছল। এিট করার জনয্ একজনেক অবশয্ই
একজন আইনজীবী হেত হত, তেব আমার েবাডর্  সদেসয্র দজুন ABA-এর সদসয্
এবং আমার ভাবনা িছল েয আিম তােদর সােথ একিট েপপার িলখব, েযখােন আিম
সহ-েলখক িহসােব উপিস্থত থাকব এই িবষয়টােক উপস্থািপত করার েক্ষেতর্ এবং
আমরা আেগ একিট পর্স্তাব উপস্থাপন করব হাউস অফ েডিলেগটস-এর সামেন,
ABA-েক এই ধারণািট অনেুমাদন করার জনয্ অনেুরাধ কের েয আমরা কিপরাইট
আইেনর িবধানগুিল অনসুরণ করব। এটা একিট িবচক্ষণ পর্স্তাব মেন হেচ্ছ।

একজন অ-আইনজীবী িহসােব, আিম "েফ্লার-এর িবেশষ িবেশষািধকার" িহসােব
পিরিচিত পর্ািপ্তর দব্ারা ২০১৬ সােল হাউস অফ েডিলেগটসেক সেমব্াধন করেত সক্ষম
হেয়িছলাম। েসই বছেরর িবষয়িট িছল েফডােরল আইন সম্পিকর্ ত পর্সঙ্গ দব্ারা অন্তভুর্ক্ত
স্টয্ান্ডাডর্ গুিলেত পর্ািপ্ত সম্পেকর্  একিট পর্স্তাব এবং ABA একিট সমাধান পর্স্তাবনা
িহেসেব েরেখিছল যা এই পর্যিুক্তগত আইনগুিল উপলব্ধ করেব, িকনু্ত শুধুমাতর্
তথাকিথত "েকবল-পঠনেযাগয্ অ◌্যাকেসস", যার মােন েকানও অথর্ ছাড়া েকউ
েকান পর্েয়াজনীয় িবনয্ােস আইনিট উপলব্ধ করেত পাের না। এই বয্বস্থার অধীেন,
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এখনও একজন বয্িক্তগত পক্ষ েথেক অনমুিত ছাড়া আইন বলেত পাের না। আিম এই
পর্স্তােবর িবেরািধতা কেরিছলাম, েযেহতু স্টয্ান্ডাডর্  বিড িবনামূেলয্ উপলেব্ধর িবরুেদ্ধ
িছল। আমরা উভয়ই পর্স্তাবিট িবেরািধতা কেরিছলাম, কারণ স্পনসর িবভাগগুিল মেন
কেরিছল েয তারা অেধর্ক িশশুেক িবদারণ করার সুসিজ্জত কৃিততব্ অজর্ন কেরিছল।
তারা আমার দঢৃ় আপিত্ত সেতব্ও তােদর পর্স্তাব পাস কিরেয় েনয়, িকনু্ত অন্ততপেক্ষ
তারা আমােক বলার সুেযাগ িদেয়েছন।

আমার ধারণা িছল েয আইনী পর্কাশনার কাঠােমার মেধয্ সমসয্াগুিলর িবষেয় দঢৃ়
আেলাচনা থাকেলও সকল পািণ্ডতয্পণূর্ জ্ঞান ও িশক্ষার িবসৃ্তত পর্ভােবর সােথ,
সম্ভবত ABA এিটেক একটা অবস্থান েনওয়ার সুেযাগ িহসােব িবেবচনা করেব মািকর্ ন
কিপরাইট অ◌্যােক্টর আইিন পর্েয়াজনীয়তা েমেন চলার পেক্ষ।

আিম মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ কােজর উপর েসই পািণ্ডতয্পণূর্ কাগেজ কাজ কের বসন্ত
কািটেয়িছ এবং ১৫ পৃষ্ঠা ও ৬৯িট পাদটীকা সহ (সবর্ািধক অনমুিত েদওয়া হেয়েছ)
যােত আমােদর িনরীক্ষার ফলাফল উপস্থািপত হেয়িছল এবং আইেনর উৎপিত্ত এবং
পর্েয়ােগর সন্ধান কেরিছল। পর্স্তাবনািট েবশ সহজ িছল, যােত বলা হেয়েছ েয যিদ
একজন কমর্চারী তার সরকারী কতর্ েবয্র সমেয় একিট অংশ িলেখেছন, তেব েসই
িনবন্ধিটর একিট কিপ সরকাির পর্কাশনা অিফেস জমা েদওয়া উিচত। এিট ইিতমেধয্
সরকােরর মুিদর্ত পর্কাশনাগুিলর জনয্ একিট পর্েয়াজনীয়তা িছল এবং আমরা
েকবলমাতর্ এই জানর্াল িনবন্ধগুিলেক সংগৃহীত করার জনয্ িবদয্মান পর্িকর্য়ািটেক
বিধর্ত কেরিছ।

পর্স্তাবনার িদব্তীয় সুপািরশ িছল েয পর্কাশকেদর (ABA সহ) পর্কােশয্ সরকােরর
েযেকান কাজ সিঠকভােব েলেবল করা উিচত, যা িনেদর্শ কের েয েকান অংশিট
আইেনর দব্ারা পর্েয়াজনীয় কিপরাইট সােপক্ষ নয়। আবার, এিট একিট িবদয্মান
পর্েয়াজন িছল, িকছু উপনয্াস বা েমৗিলক পিরবতর্ েনর েক্ষেতর্ নয়। পর্স্তাবনািট সম্ভাবয্
িছল: এিট ভিবষয্েত পর্কািশত িনবন্ধগুিলেত পর্েয়াগ করা হেয়িছল এবং ভুল েলেবল
থাকা িবশাল বয্াকফাইলগুিলেক এিট িনিদর্ষ্ট কের িন।

আমার পর্স্তাবনািট িনয়ম ও কয্ােলন্ডার কিমিটর কােছ েপশ করা হেয়িছল এবং আমােক
তােদর খুব সুিনিদর্ষ্ট িনয়ম পরূেণর জনয্ িবসৃ্তত সংেশাধন পর্িকর্য়ার মধয্ িদেয় েযেত
হেয়েছ। উদাহরণসব্রূপ, যিদও আিম আেমিরকান বার অ◌্যােসািসেয়শেনর সহেযাগী
সদসয্ িছলাম, তেব শুধুমাতর্ পণূর্ সদসয্েদর েফ্লার-এ িবেবচনা করার জনয্ পর্স্তাবনা
জমা েদওয়ার অিধকার িছল। পর্য্াকিটেস িনযকু্ত থাকা একজন আইনজীবী না হওয়ায়,
আিম েযাগয্তা অজর্ন করেত পািরিন। আিম কাগজিটর একমাতর্ েলখক (যা আিম
পর্কৃতপেক্ষ িছলাম) িহসােব িনেজেক অবনিমত কের শুরু কেরিছ এবং যখন এিট
বািতল করা হেয়িছল, তখন আমার েবাডর্  সদসয্ এবং আিম িনেজেক েলখক িহসােব
তুেল ধির, িকনু্ত এিটও বািতল করা হেয়িছল। শুধুমাতর্ যখন আিম আমার নামিট
সম্পূণর্ভােব মুেছ েফিল তখন এিট গর্হণেযাগয্ বেল িবেবিচত হেয়িছল। িদেনর েশেষ,
আমার পর্স্তাবনািট িবেবচনার জনয্ গৃহীত হেয়িছল এবং িনউ ইয়েকর্ র আগেস্টর বািষর্ক
ৈবঠেক েফ্লার িবতেকর্ র জনয্ িনধর্ািরত হেয়িছল।
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েয পদ্ধিতেত কাজ করত তােত িবিভন্ন িবভােগ, িবিভন্ন পর্িতিনিধেদর একিট স্তর,
কমর্কতর্ া, কিমিট, এবং িনয়ম রেয়েছ। িবিভন্ন আমলাতেন্তর্র গভীরতা এবং শাসন
বইগুিল সিতয্ই েবশ িচত্তাকষর্ক। সাধারণত, একিট পর্স্তাবনা একিট িবভাগ দব্ারা জমা
েদওয়া হয়। যিদও এটা িকছুটা িবরল হেলও পৃথক সদসয্েদর এটা করার অনমুিত
েদওয়া হয়। যখন একিট িবভাগ একিট পর্স্তাবনা জমা েদয়, এিট সম্ভাবয্ েকা-
স্পনসরিশেপর জনয্ অনয্ানয্ িবভােগ পাঠােনা হয়। ABA সংসৃ্কিতেত, অেনকগুিল
পর্স্তাবনা বহু িবভাগ দব্ারা সহ-পৃষ্ঠেপাষক হত এবং েবিশরভাগ েক্ষেতর্ই েকান িবেরাধী
থাকত না।

আমার পর্স্তাবিট েম মােস গৃহীত হেয়িছল, িকনু্ত িতন মাস ধের আিম েকানও িবভাগ
েথেক তা শুিনিন। আিম েমধা মািলকানা, অ◌্যািন্টটর্াস্ট, িবজ্ঞান ও পর্যিুক্ত িবভাগ
পর্ভৃিত অেনক িবভােগর েচয়ারপারসন ও পর্িতিনিধেদর কােছ িগেয়িছলাম এবং তােদর
েযেকােনা উেদব্গ িনেয় আেলাচনা করার পর্স্তাব িদেয়িছলাম। েকউ আমার সােথ কথা
বলত না।

যিদও েকউ আমার সােথ কথা বলত না, তবুও অেনক কথাই চলিছল। িনউইয়েকর্
ৈবঠেক যাওয়ার আেগ সপ্তােহর িদেক, আিম একিট েফান কেল জরুরী েযাগােযাগ
েপেয়িছলাম েয পর্স্তাবনা িনেয় আেলাচনা করার জনয্ আমার উপিস্থিতর পর্েয়াজন
িছল। আমােক বলা হল েয এটা আমােক শুধু ডাকেত পাের না। একজন আসল ABA
সদসয্ যার নামিট আনষু্ঠািনকভােব পর্স্তাবনায় তািলকাভুক্ত করা হেয়িছল েসিট অবশয্ই
কলিটেত উপিস্থত থাকেত হেব েযন স্পষ্টতই আমার একজন পর্াপ্তবয়স্ক তত্তব্াবধােনর
পর্েয়াজন।

আমরা কল কেরিছলাম। এটা এক ঘন্টা ধের স্থায়ী িছল। এটা ভােলা িছল না। আমার
পােশ িটম স্টয্ানিল, আমার পর্িতষ্ঠাতা েবাডর্  সদসয্ এবং একজন ABA সদসয্, এবং
িমশা গুেটন্টয্ােগর ইেয়ল ল সু্কল েথেক একজন েসব্চ্ছােসবক িছেলন। অনয্িদেক বার
অ◌্যােসািসেয়শেনর আটজন কুর্দ্ধ সদসয্ িছল, যার মেধয্ েমধা সম্পিত্তর পর্িতিনিধ,
অ◌্যািন্টটর্াস্ট, িবজ্ঞান এবং পর্শাসিনক আইন িবভােগর পর্িতিনিধরা িছেলন।

তােদর অবস্থান পিরষ্কার িছল। আমােদর অবশয্ই পর্স্তাবনা পর্তয্াহার করেত হেব অথবা
আমরা আমােদর মাথায় বােরর সম্পূণর্ েকর্াধ অনভুব করব। িযিন অ◌্যািন্টটর্াস্ট
িবভােগর পর্িতিনিধ িতিন অ◌্যািন্টটর্াস্ট জানর্াল েথেক উদূ্ভত ৭৫িট িনবেন্ধর িদেক
েদেখন এবং িতিন সাক্ষয্সহ বেলন েয পর্েতয্ক কমর্চারী তােদর িনজসব্ সময় দব্ারা
িনবন্ধগুিল সম্পন্ন কেরেছ এবং অঙ্গীকার িছল েয এগুিল সরকােরর কাজ না। আিম
এই ধারণার পর্িত অিবশব্াস পর্কাশ কেরিছলাম েয, এই িনবন্ধগুিলর পর্েতয্কিট
বয্িক্তগত সম্পিত্ত িছল, িকনু্ত িতিন অেযৗিক্তক িছেলন। েফডােরল েটর্ড কিমশেনর
কিমশনারেদর বিসেয় আিম এই তািলকািটেত কমপেক্ষ ১৭িট পর্কাশনা গণনা কেরিছ
এবং এফিটিস পর্েয়াগকারী অগর্ািধকারগুিলর উপর বারিট সংেক্ষেপ কীভােব একজন
অিধেবশনকারী সদসয্ তােদর “সরকারী কতর্ েবয্র িভিত্তেত িকছু হেত পাের” েস িবষেয়
উিদব্গ্ন।
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িবজ্ঞান িবভােগর ভদর্মিহলা বেলিছেলন েয, আিম যিদ পর্স্তাবিট েফ্লার-এ িনেয়
আিস, তেব তারা আমার সব্ােথর্র দব্েন্দব্র জনয্ বড় বাধা সৃিষ্ট করেব। আমার েচায়াল
শক্ত হেয় িগেয়িছল এবং আিম জানেত েচেয়িছলাম িক হেত পাের েসই দব্ন্দব্গুিল।
িতিন বলেলন, আিম সরকাির তথয্ পাওয়ার জেনয্ আমার সম্পূণর্ কমর্জীবন বয্য়
কেরিছ এবং আিম জিজর্য়ার সােথ মামলা কেরিছ, তাই আিম সব্াথর্পর িছলাম িকনু্ত এই
দব্ন্দব্ পর্কাশ করেত বয্থর্ হেয়িছলাম। িতিন সিতয্ই েনাংরা এবং ককর্ শ শব্দ ৈতির করেলন
এবং এটা স্পষ্ট েয িতিন েফ্লােরও একই মেনাভাব িনেয় আসেবন।

েমধািভিত্তক সম্পিত্ত িবভােগর পর্িতিনিধরা সিতয্ই শহের িগেয়িছেলন, েযটা িনেদর্শ
কের েয আিম আইনিট সম্পূণর্ ভুলভােব েজেনিছ কারণ যিদও কমর্চারীেদর কথাগুিল
সরকােররই কাজ িছল, একবার এিট পৃষ্ঠা নমব্রসহ একিট ফেন্ট টাইপ করা হেয়িছল
এবং এভােব পর্কাশেকর একিট সম্ভবত পাবিলক েডােমন েকারেক িঘের কিপরাইেটর
অিতিরক্ত ছদ্মনাম িছল। পর্কাশেকর কিপরাইট লঙ্ঘন না কের কাজিট উপলব্ধ করা
অসম্ভব। আিম মেন কির এটা েবাকািম এবং মািকর্ ন কিপরাইট অ◌্যাক্ট দব্ারা সমিথর্ত
নয়। ফন্ট িনবর্াচন বা পৃষ্ঠাসংখয্ার েক্ষেতর্ েকান কিপরাইট েনই, েকবলমাতর্ েকানও
েলখনীর একজন পর্কৃত সহ-েলখক কিপরাইেটর অংশদািরেতব্র অিধকারী।

এখন আর আিম শুধুমাতর্ আইন সম্পেকর্  আেলাচনা করিছ না। এিট গভীর গেবষণার
উপর িভিত্ত কের গেড় উেঠেছ এবং কিপরাইট িবেশষজ্ঞেদর একিট িবিশষ্ট পয্ােনল দব্ারা
পযর্ােলািচত হেয়েছ যারা এই পর্কেল্পর জনয্ আমার উপেদষ্টা েবােডর্  েযাগদান
কেরিছেলন। আমােদর আইনী অিধকার িবষেয় আিম িনিশ্চত িছলাম। আমরা শুধুমাতর্
এই জঞ্জাল পিুড়েয় েধাঁয়া উড়ািচ্ছলাম না।

এটা স্পষ্ট িছল েয েফ্লার িবতেকর্  তারা আমােদর িবপােকর মেধয্ েটেন আনেত
চাইিছল। আিম তার মেধয্ও ভাল িছলাম, িকনু্ত এটা জঘনয্ িছল। তারা আমােক
জািনেয়িছল েয, অন্তত আটিট িবভাগ ইিতমেধয্ই তােদর পর্িতিনিধেদর পর্স্তাবনািট
িবেরািধতা করার িনেদর্শ িদেয়েছ, তাই আিম যতই মুখর বা সেচষ্ট হই না েকন, েভাট
তার আেগই িনধর্ািরত হেয় িগেয়িছল। আিম মেন কির তারা পর্িতটা পদেক্ষেপই ভুল
িছল, িকনু্ত আিম তােদর িবশব্াস করতাম কারণ তারা বলত, হাউস অব েডিলেগটেসর
েফ্লাের হািজর হওয়ার দঃুসাহস েদখােল, আমরা েসখােনই বিল হতাম। এর মেধয্ আিম
েকােনা িবজয় েদিখিন তাই িনউইয়েকর্  পািড় েদওয়ার দ’ুিদন আেগ আিম সফর বািতল
কির।

আবার টাকার সংকট েদখা িদেয়েছ।আবার টাকার সংকট েদখা িদেয়েছ।

আিম হয়েতা হাউস অফ েডিলেগটেসর েফ্লাের হতয্াকােন্ডর সােথ এিগেয়
িগেয়িছলাম, িকনু্ত আমার িদব্তীয় একটা বয্স্ততা এেস িগেয়িছল। আিম আমােদর
২৫০,০০০ ডলার িনেয় খুবই যত্নবান িছলাম যার মাতর্ িতন ভােগর দভুাগ খরচ
হেয়িছল। আমার ভাবনা িছল েয ABA িমিটং িমেট েগেলই আমরা অবতরণ করব এবং
আমরা িকভােব অবতরণ করব তার উপেরই আমােদর খরচ িনভর্ র করেব। গত জেুনই
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আিম পর্িতষ্ঠােনর কােছ আমার িরেপাটর্  জমা কেরিছ। তারা আমােদর িদব্তীয় দফার
েপেমন্ট জলুাই মােসর ৩১ তািরখ নাগাদ িদেত পাের। িরেপাটর্  জমা েদওয়ার পর
আমােদর েপর্াগর্াম ময্ােনজার বা পর্িতষ্ঠােনর অনদুান কমর্ীেদর েথেক এখনও আিম
েকান খবর পাইিন। তাই আিম েবশ কেয়কবার পরখ কের জানেত েচেয়িছ আমােদর
িরেপাটর্  িঠক িছল িকনা, যিদ আমরা সিঠক পেথ থািক। যতদরূ শুেন মেন হেয়েছ
বয্াপারটা ভালই।

৩১েশ জলুাই যত ঘিনেয় এেসেছ, আিম তত আমার বয্াঙ্ক অ◌্যাকাউন্ট েচক কেরিছ
িকনু্ত েকান টাকা জমা পেড়িন। এিদেক টাকা জমা পড়ার েশষ িদেনর দিুদন আেগ
আমার হােত একিট িচিঠ আেস। িচিঠ পেড় জানেত পারলাম আমরা েকান টাকা আর
পােবা না কারণ এর আেগর সমস্ত টাকা আমরা যথাযথভােব খরচ করেত পািরিন। িকনু্ত
সমস্ত টাকা খরচ করেত না পারার কারণসহ আমরা েকান খােত কত টাকা খরচ কেরিছ
তার িবসৃ্তত িববরণ সহ িরেপাটর্  আিম জমা করেতই যািচ্ছলাম, িকনু্ত এই িরেপাটর্  জমা
করেলই েয িদব্তীয় দফার টাকা আসেব এমন েকােনা িনশ্চয়তা ওই িচিঠেত িছল না।
অনয্ভােব বলেত েগেল আমরা অতীেতর পর্িতেবদেনর েসই আশা যা আমােদর
সম্ভাবয্ অনেুমাদন িদেত পাের েসই িবষয় েথেক সের এেসিছলাম আমােদর পর্িতষ্ঠানেক
কাযর্করীভােব পিরচালনা করার জেনয্।

অবেশেষ এই চুিক্ত েভেঙ েয যার িনেজর পেথ চলার পর্স্তাব আিমই িদলাম। এতিদন
পযর্ন্ত েয ২৫০,০০০ ডলার আিম েপেয়িছলাম তার পঙু্খানপুঙু্খ িহেসব আিম জমা েদব
এবং এই িবিনেয়ােগর পবর্ েশষ করব। অবিশষ্ট ৬৫০,০০০ ডলার তােদর কােছই
থাকুক। এই চুিক্তটা ফলপর্সূ হল না বরং িনিদর্ষ্ট পিরমাণ রাজসব্ এবং দক্ষ উন্নয়ন
েডভলপেমন্ট অিফসার পাওয়ার জনয্ েকােনা দীঘর্ স্থায়ী পিরকল্পনার আওতায় েকােনা
বড় সংস্থায় িবিনেয়াগ করেলই তারা আেরা ভােলা করেতা।

আমােদর মত অলাভজনক সংস্থার পেক্ষ েকান ফাউেন্ডশন এর সেঙ্গ কাজ করাটা েবশ
কিঠন। আমার েবশ িকছু বনু্ধরা অপােরশন ওিরেয়েন্টড ইন্টারেনট অগর্ানাইেজশন এর
সােথ যকু্ত। শুেনিছ, টাকার জনয্ ওেদরও হেনয্ হেয় ঘুরেত হয়। অিধকাংশ সংস্থা নতুন
েকােনা ভাবনা, েযমন েকােনা ওয়াকর্ শপ আেয়াজন করা বা েকান সফটওয়য্ার
েডভলপেমন্ট জাতীয় িকছু, েযটা হয়েতা তােদরও ভাবনার মেধয্ িছল, এমন পর্কেল্পর
েক্ষেতর্ খুব সহেজই িবিনেয়াগ করেত চায়। িকনু্ত যখনই েসটা েকান মানষুেক িনেয়
েকােনা কাজ হয়, যা হয়েতা তুিম ইিতমেধয্ই শুরু কের েফেলেছা, তখনই তােদর
চূড়ান্ত অনীহা পর্কাশ পায়।

যখন সবাই নতুন কের বয্বসা শুরু করেত চায়, তখন েকােনা িনিদর্ষ্ট েক্ষেতর্ দীঘর্স্থায়ী
লক্ষয্ িনেয় কাজ করা খুব মুশিকল। এই সমসয্া শুধুমাতর্ অলাভজনক বয্বসার েক্ষেতর্
নয়, আমার িসিলকন ভয্ািলর বনু্ধও একইভােব ভুক্তেভাগী। নতুন বয্বসা শুরুর সময়
িবিনেয়াগকারীরা শুধুমাতর্ নতুন ভাবনার ফুলঝুির েদখেত চান, আর যখনই েকান
জনমুখী পর্েজক্ট বা েকান চলমান পর্েজক্ট েদেখন তখনই তাঁেদর সমস্ত উদ্দীপনা
িনেমেষই িনেভ যায়। েচােখর সামেন জলজয্ান্ত পিরশর্মী েঘাড়ােক েখেত না িদেয়
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িবিনেয়াগকারীরা েবাধ হয় কামনা কেরন পরুােণর উজ্জব্ল সাদা ধবধেব একশৃংগী েসই
েঘাড়ািটেক।

ভািগয্স, িকছু জন িবিনেয়াগকারী পাওয়া েগেছ। দেুটা জায়গা েথেক আমরা টাকা
েপলাম। পর্থমত, েবশ কেয়কিট দরূদিৃষ্টসম্পন্ন পর্িতষ্ঠান যা েবশ কেয়ক বছর ধের
আমােদর েগাচের িছেলা। েযমন যকু্তরােষ্টর্র আকর্ ািদয়া, িলসেবট রাউিসং এবং িপটার
েবলডুইেনর দান তহিবল ইতয্ািদ। আমরা ওিমিডয়ার েনটওয়াকর্  েথেক িকছু টাকা
েপেয়িছলাম এবং গুগেলর দশম জন্ম শতবািষর্কী উপলেক্ষ 'দিুনয়ােক বদলােনার
ভাবনা' এই িশেরানােম েয পাঁচ জনেক ২ িমিলয়ন ডলােরর পরুষ্কার েদওয়া হেয়িছল,
আমরা তােদর মেধয্ একজন িছলাম।

আর িদব্তীয় উৎসিট হল আমার পিরিচত েসই সব মানেুষরা যারা িনেজেদর উপাজর্েনর
একটা অংশ েসব্চ্ছায় দান করেত চান। েযমন, আেলকজান্ডার ময্াকিগিলেভর্র কথাই
ধরা যাক। পর্থেম উিন িছেলন গুগেলর আইনজীবী, তারপর টুইটােরর েজনােরল
কাউেন্সল হন। যকু্তরােষ্টর্র েডপিুট িচফ েটকেনালিজ অিফসার এর দািয়তব্ েনওয়ার
আেগ টুইটাের চাকির ছােড়ন আর এই সরকাির কােজর দািয়তব্ েনওয়ার আেগই িতিন
আমােদর তহিবেল ১০ হাজার ডলােরর েচক পাঠােনার জনয্ তার কমর্চারীেক িনেদর্শ
েদন। ওবামা সরকােরর পর্শাসিনক পদ ছাড়ার পরও িতিন আমােদর আেরকিট এমন
েচক পাঠান।

একইভােব আমােদর শুরুর সময় েথেকই পর্েতয্ক বছর আমােদর সাহাযয্ কেরেছন িগল
এলবাজ এবং তার স্তর্ী এিলসা, িযিন আবার পর্াক্তন সহকারী মািকর্ ন অ◌্যাটিনর্। IPO
এর আেগ আেগই গুগল িগেলর েকাম্পািনেক িকেন েফেল এবং িবিভন্ন অলাভজনক
সংস্থােক সাহাযয্ করার বয্াপাের িগেলর েকাম্পািন ভীষণই উৎসাহী িছল।

আমােদর েপজ এর 'পিরচয়' কলােম এই ধরেনর সমস্ত িবিনেয়াগকারীেদর নাম আমরা
উেল্লখ কির, সেঙ্গ থােক আমােদর পর্িতিনিধতব্কারী ন'িট ল'ফামর্, আমােদর কন্টর্াক্টর
এবং আমােদর েবােডর্ র নাম। সরকার বা অনয্ানয্ সরকাির পর্িতষ্ঠােনর মেতা একিট
অলাভজনক সংস্থার পর্িতিনিধ িহেসেবও আমার মেন হয় আমােদর পিরচয় এবং
আমােদর টাকার উৎস সব্চ্ছভােব মানেুষর সামেন রাখেত আমরা বাধয্ আর আিম যা
বিল কােজও তা কের থািক। আমােদর মেধয্ও নানািবধ সব্ােথর্র দব্ন্দব্, হুইসল েব্লায়ার,
আিথর্ক বয্বহার ও িনয়ন্তর্েণর পর্িতেযািগতা, অনয্ানয্ কেপর্ােরট নীিত সবই আেছ-
তবুও এসব িকছু িমিলেয়ও গাইডস্টার নামক অলাভজনক পযর্েবক্ষক গর্ুেপর েথেক
আমরা সব্ণর্ পদক েপেয়িছ।

িকনু্ত এত িবপলু সমথর্েনর পেরও অেথর্র েযাগান তুলনামূলকভােব খুবই কম।
কন্টর্াক্টরেদর টাকা েদওয়ার জনয্ ২০১৬ সােল আিম এক বছেরর মেধয্ আট মাস েকান
পািরশর্িমকই েনই িন। ২০১৭ সােলর পািরশর্িমক েপেয় আিম েবশ আনেন্দই িছলাম
িকনু্ত সংস্থার অথর্ৈনিতক অবস্থার অবনিতর কারেণ িডেসমব্র মাস েথেক আিম আবার
েবতন েনওয়া বন্ধ করলাম।
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এই অিনয়িমত অেথর্র েযাগােনর কারেণই সংস্থায় কখেনাই েবিশ সংখয্ক কমর্ী িনেয়াগ
করা হয় না। এেত খুব খারাপ সমেয়ও শুধুমাতর্ মূল খরচটুকু কের বািকটা সামেল
েনওয়া যায়। সিতয্ কথা বলেত িক, আমার সংস্থায় আিমই একমাতর্ কমর্ী।

এই িবষয়িটেক কখেনাই অনয্ ভােব েনেবন না। এই অলাভজনক সংস্থার আিম একমাতর্
কমর্ী হেলও জনগেণর সাহােযয্র উপর িভিত্ত কেরও বাস্তিবকই লক্ষ লক্ষ মানেুষর কােজ
লাগেত েপেরেছ এই উেদয্াগ। তার কারণ আমরা সব সময় পােশ েপেয়িছ ভীষণ সমৃদ্ধ
এবং সহায়ক েবাডর্  অফ িডেরক্টরেক, বািনিজয্ক মহেলর কেয়কজন িবিশষ্ট বয্িক্তেদর
এবং ইন্টারেনেটর ওপর গভীর দখল থাকার কারেণ েয েকােনা ধরেনর বয্বস্থাপনার
কাজ আিম খুব সহেজই করেত পাির। আর এই সবিদক িমিলেয়ই েয েকান নতুন বড়
িসিলকন ভয্ািল সংস্থার েচােখর বািল হেয় উেঠিছ আমরা।

যখনই আমরা েকান বড় পিরমাণ অনদুান পাই, তখনই কমর্ী সংখয্া না বািড়েয় বরং
েসই অথর্ িবিভন্ন গুরুতব্পণূর্ বই এবং নিথ সংগর্হ করার েপছেন আমরা বয্বহার কির।
েযমন ৬০০,০০০ মািকর্ ন ডলােরর মািকর্ ন উচ্চ আদালেতর আইনাবলী, ২৫০,০০০
মািকর্ ন ডলােরর জনিনরাপত্তা আইন বা মািকর্ ন আদালেতর ১৮৯১ সাল েথেক নবম
সািকর্ ট পযর্ন্ত ইন্টারেনট েথেক পর্াপ্ত সমস্ত দিললপতর্ িমিলেয় পর্ায় ৩.৫ িমিলয়েনর
মেতা দিললপতর্ স্কয্ান করার জনয্ ৩০০,০০০ মািকর্ ন ডলার মেতা ইতয্ািদ।

েকন আিম মেকন আিম মুদুর্েণর কাজ কিরদর্েণর কাজ কির

অেনেকই আমায় িকক স্টাটর্ ার এর মেতা বহু িবিনেয়াগকারীর (crowd sourcing)
মাধয্েম অথর্সংগর্হ করার পরামশর্ িদেয়েছন। আিম কেয়কবার েচষ্টা কেরও েদেখিছ।
িকনু্ত এই মাধয্মটা খুব একটা ফলপর্সূ হয়িন। িককস্টাটর্ ােরর মেতা তুিম যিদ মানষুেক
েকান দমূুর্লয্ নতুন বর্য্ােন্ডড হাডর্ ওয়য্ার, বই বা এজাতীয় িকছু িদেত যাও েতা িঠক
আেছ, িকনু্ত যখনই তুিম মানেুষর জনয্ মহৎ েকান উেদ্দশয্ িনেয় এেগােত যােব, েস
তুিম যতই পর্চােরর জনয্ বই বা অনয্ িকছু উপহার দাও না েকন তবুও েতামার রাস্তা
কিঠন হেবই।

ছুিটকালীন সমেয় আিম কখেনা কখেনা েছাট অনদুান পাবার জনয্ও িকছু িকছু আেবদন
কেরিছ িকনু্ত সিতয্ কথা বলেত িক আমারই িনেজর মেন হেয়েছ EFF বা ইন্টারেনট
আকর্ াইভ এর মত েনটওয়াকর্  অপােরশন এর জনয্ টাকা েদওয়ার েচেয়ও অেনক গুণ
েবিশ পর্েয়াজনীয় হেলা খাদয্ বয্াঙ্ক, দেুযর্ােগ িবপদগর্স্ত মানেুষর জনয্ তর্াণ তহিবল
জাতীয় িবিভন্ন েক্ষেতর্ দান করা এবং মানেুষর পােশ থাকা।

বহু িবিনেয়াগকারী (crowd sourcing) েজাগাড় করা ভীষণ ঝােমলার কাজ। তা েস
অথর্ সংগর্হই েহাক বা পয্াশার িফ (PACER Fee) জাতীয় েকােনা িবষেয়র উপর দিৃষ্ট
আকষর্ণ করার জনয্ই েহাক। এই সময়টা বরং আমার িনেজর মুদর্েনর কােজ িনেয়াগ
করেল অেনক েবিশ কাযর্করী ফলাফল পাওয়া যায়। েযমন ভারতবেষর্র িবিল্ডং েকাড
েক অেনক উন্নত মােনর গর্ািফক্স সহেযােগ HTML এ পিরবতর্ন কের ভারেতর
ঐিতহািসক িবিভন্ন স্থাপতয্ িনমর্াণ এর ছিব খুব সুন্দর ভােব ধুেলা িনরামক হাডর্ কভার
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সব বাঁধাই কের আিম পর্কাশ কেরিছ। এর িডজাইন কেরেছন পেয়ন্ট িব সু্টিডও আর
আিম এর এক ডজন কিপ তাক লাগােনার মত সুন্দর আকষর্ণীয় কের পর্কাশ কেরিছ।

আমার কােজর ধার েবাঝােনার জনয্ এর কেয়কিট কিপ সয্াম িপেনাদার মেতা মানষু
এবং বুয্েরা অফ ইিন্ডয়া স্টয্ান্ডাডর্ স এর কােছ পািঠেয়িছলাম। এই কাজ আিম েয কতটা
িনষ্ঠার সােথ কের চেলিছ তা আিম তােদর েবাঝােত েচেয়িছলাম এবং সিতয্ই আমার
এই েচষ্টা কােজ েলেগেছ তারা সনু্তষ্ট হেয়েছন।

একইভােব সিচবালেয়র অেনানেুমািদত উৎপাদেনর জনয্ হাজতবােসর িনেদর্শ নামা
িহেসেব েয েডলাওয়য্ার কেপর্ােরট েকাড রেয়েছ, তার বুটেলগ সংস্করণ আিম ৈতির
কেরিছলাম। সিচবালয় এবং অ◌্যাটিনর্ েজনােরেলর নজের আনার জনয্ এরও এক
কিপ আিম পািঠেয়িছলাম তােদর দরবাের। িকনু্ত দভুর্ ােগয্র িবষয়, হবু অ◌্যাটিনর্
েজনােরল িবউ িবেডেনর সােথ আমার এক বনু্ধর বয্িক্তগত জানােশানা থাকেলও এর
েকােনা পর্তুয্ত্তর আিম আর ভিবষয্েত পাইিন।

ভারতবেষর্ েকােনা িবিশষ্ট সম্মানীয় অিতিথেক অভয্থর্না জানােনার জনয্ েয
স্মারকিলিপ েদওয়ার ঐিতহয্ রেয়েছ, েসই স্মারকিলিপ এবং দািবপতর্ মুদর্েণর কাজও
আিম কেরিছ। উদাহরণসব্রূপ বলা েযেত পাের, গান্ধীিজ বকৃ্ততা রাখার সময় এমন
স্মারকিলিপ পর্ায়শই েপেতন। িবিভন্ন িনখুতঁ েখাদাই করা কারুকাযর্ ছাড়াও সুিনপণুভােব
অলংকৃত এই স্মারকিলিপগুিলেত পর্াপেকর গুণগান বণর্না করা থাকত। এমনই এক
অপবূর্ স্মারকিলিপ আিম একবার েদেখিছলাম, েযটােক েকান উপযকু্ত স্থান েথেক স্কয্ান
করার জনয্ আিম ভীষন ভােব েচষ্টা কেরিছলাম।

কােরার েকােনারূপ অনেুরাধ ছাড়াই িবিভন্ন সমেয় আিম গান্ধীজীর েপাস্টার ছািপেয়
সবরমতী আশর্েম দান কেরিছ। আবার কখেনা যারা িবিভন্ন সময় আমায় সাহাযয্
কেরেছন তােদরেকও উপহারসব্রূপ ঐ েপাস্টার িদেয়িছ। গান্ধীিজ, িবিভন্ন খয্াতনামা
বয্িক্ততব্ এবং অনয্ানয্ িচতর্ ভাস্কেযর্র েপাস্ট কাডর্  বানােত আমার েবশ ভােলা লােগ।
(আর আিম এটা বলেত পাির) যখন এই কাজগুেলা কাস্টম স্তর এবং েপাস্টাল
স্টয্াম্প িহসােব গৃহীত হয় তখন আমার িনেজেক খািনকটা সফল বেল মেন হয় আর
যখন পয্ােকজ হওয়ার মুেখ দাঁিড়েয় থােক তখন মেন হয় আিম েযন পর্ায় সামেনর
সািরেত দাঁিড়েয় আিছ।

মুদর্ণ পর্সেঙ্গ আমার এত আগর্েহর কারণ হল, পর্থমত আিম মুদর্ণ কাজটা করেত
ভােলাবািস আর িদব্তীয়ত এটা ভীষণ গুরুতব্পণূর্ একটা েক্ষতর্। যখন আিম
উদারৈনিতক েদেশর ধারা অনসুাের কাজ করিছলাম, তখন জিজর্য়া হাউেজর
িস্পকারেক একিট দীঘর্ েঘাষণাপতর্ ১৯'' x ২২'' সাইেজর উজব্ল লাল রেঙর খােম ভের
পািঠেয়িছলাম। িতিন এেত সনু্তষ্ট িছেলন না িকনু্ত িতিন এটা জানেতন েয আিম হাল
ছাড়বার পাতর্ নই। আিম একই িচিঠ আমার এক পিরিচত আইনজীবীেক পাঠাই এবং
িতিন এটা পেড় এেতা মুগ্ধ হেয় যান েয এই মামলায় জনসব্াস্থয্ সংস্থার পর্িতিনিধতব্
করেত সম্মত হেয় যান।
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একিট বড়মােপর মুদর্ণ কাঠােমার েপশাদািরতব্েক িবচার করা উিচত তার কােজর
িনয়মানবুিতর্তার মেধয্ িদেয়। সিঠক সময় মেতা সিঠক পর্াপেকর কােছ কাজ েপৗঁেছ
েদওয়া েকােনা িসিনয়র কেপর্ােরট বা সরকাির আমলােদর পবূর্ িসদ্ধান্ত অনযুায়ী হেত
পাের না। আিম আশা কির যােত পর্াপক অন্তত এটুকু বুঝেবন েয এই কাজিট সম্পন্ন
করেত কতটা সময় এবং মেনােযাগ িনেয়াগ করেত হেয়েছ।

েকউ েকউ েতা আবার হাডর্ কিপেকই েঘন্না কের বা আমার কথা তার পছন্দই কেরন না।
যখন আিম একিট িরেপাটর্  সহ সমস্ত মুিদর্ত দিললপতর্ লাল - সাদা এবং নীল রেঙর
েবশ বড় একটা িকর্ঙ্কল পয্াক এর মেধয্ ভের আেমিরকার পতাকার মত কের সািজেয়
আেমিরকান নয্াশনাল স্টয্ান্ডাডর্  ইনিস্টিটউট এ পািঠেয়িছলাম, তারা আমায় পাগল
বেল ধের িনেয়িছেলন। েহায়াইট হাউেজর কার সানেস্টইেনর িনেদর্েশ তার কমর্ীরা এই
বাক্সিট আবার আমার কােছ েফরত পািঠেয় েদন।

অনয্িদেক, েহায়াইট হাউেসর জন েপােডস্টার সহেযাগীর েথেক শুনলাম, ডাক
পিরবহনকারী কমর্ীরা যখন ওেয়স্ট উইং িদেয় গািড়েত কের িবরাট এই পয্ােকটিট
িফিরেয় িনেয় যািচ্ছেলন তখন পর্চুর পর্শংসা েপেয়িছেলন। আেমিরকান পর্ত্নতািতব্েকর
পয্ােকজিট েবশ ভােলা লােগ এবং িতিন এটােক 'এক অভূতপবূর্ সুন্দর উপস্থাপনা' বেল
আখয্া িদেয় আমােক েমইল কেরেছন। কংেগর্সময্ান ডােরল ইসয্া িকর্ঙ্কল পয্াক িদেয়
আেমিরকান ফ্লয্াগ েদেখ অিভভূত হেয় একিট ছিব টুইট কেরেছন। েফডােরল েটর্ড
কিমশেনর েচয়ারময্ান জন িলেবািভটজ আমায় একিট িচিঠ মারফত জািনেয়েছন, এই
পয্ািকং তাঁর যতটা ভােলা েলেগেছ, তার িদব্গুন ভােলা েলেগেছ েয িবখয্াত ব্লগ
েবািয়ং েবািয়ং এই ঘটনার ওপর একিট েস্টাির কেরেছ এবং আমার 'আইনী
স্মারকিলিপ মুদর্ণ'েকই তারা মূল িবষয় িহেসেব চয়ন কেরেছ। েক আর জানত েয FTC
এর েচয়ারময্ানও এই ব্লগিট িনয়িমতভােব পেড়ন?

(পর্ায়) সমস্ত মানব জ্ঞােনর পর্ািপ্ত(পর্ায়) সমস্ত মানব জ্ঞােনর পর্ািপ্ত

তহিবল বাড়িছল এবং ABA আমােক িঘের েরেখেছ, এর মােঝ আমার মন চাইিছল না
সরকােরর কাজ সম্পেকর্  িরেপাটর্  িলখেত এবং কেয়ক ডজন পর্কাশকেদর কােছ আমার
ফলাফল পাঠােনার কারেণ তারা আমােক আইন ভঙ্গ করার অিভেযােগ অিভযকু্ত
কেরেছ। যিদও অনয্ কারণ িছল। আিম আমার েকৗশল পনুিবর্েবচনা করিছলাম।

এই গেবষণািট গর্হণ করার েক্ষেতর্ আমার িতনিট বড় পর্শ্ন িছল। পর্থমটা িছল িবষয়িটর
আইনী িবেশ্লষণ। আিম েসটা সমাপ্ত কেরিছলাম। িদব্তীয়িট িছল সরকােরর
কাজগুিলেক িচিহ্নত করা। আবার, আমরা আমােদর িবচার িবেশ্লষণ িনেয় সনু্তিষ্ট
অনভুব করিছলাম। তৃতীয়িট িছল জানর্াল পর্বেন্ধর অনিুলিপ পাওয়া। আমার পর্াথিমক
অনমুান িছল আমরা লাইেবর্রীগুিল েথেক জানর্ালগুিল গর্হণ করেত পারব এবং
তারপের েসগুিলেক স্কয্ান কের ইন্টারেনট আকর্ াইেভ রাখেত পারব। এই িবশাল কাজ
সম্পাদন করেত আমােদর বােজেটর অিধকাংশ অনদুান গর্ন্থাগার এবং ইন্টারেনট
আকর্ াইভগুিলেক তহিবল েদওয়ার উপর িভিত্ত কের িছল।
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এক এক পর্বন্ধ েবর করা কিঠন হেব। গর্ন্থাগারগুিল িবপরীত িদক েথেক িকছুটা
ঝঁুিকপণূর্, যিদও কমপেক্ষ দইুজন এই পর্স্তাব িবেবচনা করেত ইচু্ছক। িকনু্ত, এই
পর্বন্ধগুিল ডাটােবেসর মেধয্ রেয়েছ এবং ৈবদযু্িতনভােব উপলব্ধ রেয়েছ, তাই স্কয্ান
করা সিতয্ই অপর্েয়াজনীয়। বয্বহারেযাগয্ কেঠার আইনী শতর্ ািদ এবং পর্যিুক্তগত
িনেষধাজ্ঞার কারেণ এিট েকবল পর্কাশেকর সাইটিটেত লগইন করেত পাের না যা এই
পািণ্ডতয্পণূর্ গেবষণােক বন্ধ কের েরেখেছ যােত এিট েকবলমাতর্ সীিমত উপােয়
বয্বহার করা েযেত পাের।

কাজাখস্তােনর একজন যবু িবজ্ঞানী, আেলকজান্দর্া এলবািকয়ােনরও একই সমসয্া
িছল, েযমন তার সারা িবেশব্র সঙ্গী ও সহকমর্ীেদর িছল। জ্ঞান িবস্তােরর পথেক বন্ধ কের
েদওয়া হেয়েছ, ঔপিনেবিশক নীিত িদেয় েবঁেধ েফলা হেয়েছ যােত কেয়কিট অিভনব
িবশব্িবদয্ালয়গুিলেত ধনীরাই অসীম জ্ঞান লাভ করেত পাের, িকনু্ত িবেশব্র েবিশরভাগই
গভীরভােব সীমাবদ্ধ। আেলকজান্দর্া এই িবষেয় িকছু কেরিছেলন এবং ৬৬ িমিলয়ন
জানর্াল পর্বেন্ধর পর্ািপ্তসহ রািশয়ােক েকন্দর্ কের Sci-Hub নােম একিট িসেস্টম ৈতির
কেরিছেলন।

Sci-Hub িবশব্বয্াপী িবজ্ঞানীেদর জনয্ বয্াপকভােব বয্বহারেযাগয্ পর্মািণত হেয়েছ যা
পেূবর্ পািণ্ডতয্পণূর্ সািহতয্ পর্াপ্ত করেত অক্ষম িছল। ২০১৭ সােল, ২৪.৯ িমিলয়ন
পর্বন্ধ সহ চীেনর কাছ েথেক Sci-Hub-এর সেবর্াচ্চ ডাউনেলাডগুিল এেসিছল।
িদব্তীয়িট িছল ১৩.১ িমিলয়ন ডাউনেলাডসহ ভারত। তৃতীয় মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ ১১.৯
িমিলয়ন ডাউনেলাড সহ স্পষ্ট ভােব পর্মাণ হয় েয ৈবজ্ঞািনক সািহেতয্র পর্ািপ্ত সারা
পৃিথবীেত সীমাবদ্ধ কের রাখা হেয়েছ। বর্ািজল, ইরান, ইেন্দােনিশয়া, রািশয়া এবং
েমিক্সেকাও এই ডাটােবেসর বয্াপক বয্বহার কের।

পর্কাশকরা খুব খুিশ িছল না এবং অসৎ উপােয় মুনাফা অজর্ন এবং উপির লাভ বাঁিচেয়
রাখেত তারা কাযর্িনবর্াহী কমর্কতর্ ােদর পণূর্ েকর্াধসহ আেলকজান্দর্ার িপছেন েলেগ
পেরন। পর্কাশকেদর উপির পাওনা পর্াপয্, িকনু্ত অনপুযকু্ত গর্ন্থসব্েতব্র দািব এবং অনয্ানয্
আইিন দভুর্ াগয্ তােদর বতর্ মান ৈনিতক চালচলন খুব সেন্দহজনক কের তুেলেছ। তারা
িনউইয়েকর্  তার িবরুেদ্ধ মামলা কেরিছল এবং আদালেত সময়মেতা হািজরা িদেত না
পারার জেনয্ তারা িমিলয়ন ডলােরর ক্ষিতপরূণ রায় েপেয়িছল এবং েডােমেনর নাম,
ইন্টারেনট পিরেষবা এবং অনরুূপ িকছুর জনয্ আদালত তার িবরুেদ্ধ আেদশ েদয়।
অিতিরক্ত মামলা মুলতুিব আেছ।

আিম কখেনা আেলকজান্দর্ার সােথ েদখা কির িন। আমার িকছু বনু্ধ আেছ যারা তােক
জােন, িকনু্ত আমরা কখনও েযাগােযাগ কির িন। আিম একবার ইউিটউব-এ তার
সাক্ষাৎকার েদেখিছলাম। তােক েদেখ মেন হিচ্ছল িতিন খুব চাপ িনেত পােরন এবং খুব
অল্প বয়স্ক আর খুব সাহসী।

…
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এিপর্ল মােস, আিম আট েটরাবাইট ধারণ ক্ষমতা সহ আটিট িডস্ক ডর্াইভ েপলাম।
িডস্কগুিলেত সমস্ত মানব জ্ঞান িছল, অথবা কমপেক্ষ এটার একটা সারমমর্ অংশ,
ৈবজ্ঞািনক-হােবর একিট উেল্লখেযাগয্ অংশ। আিম তথয্গুেলা দিুট িডস্ক িবনয্ােস
সিরেয় রাখলাম। পর্িতিট িডস্ক িবনয্ােস আটিট ডর্াইভ িছল এবং এমনভােব সাজােনা
িছল েয আিম িবনয্ােসর দিুট ডর্াইভ হািরেয় েফলেত পাির িকনু্ত তা সেতব্ও েকান তথয্
হািরেয় যােব না। এই পর্িকর্য়া েবশ কেয়ক মাস সময় িনেয়িছল। আিম তথয্ পরীক্ষা কের
আরও কেয়ক মাস সময় অিতবািহত কির। তারপর আিম আমার অিফস েথেক ঐ
িবনয্াস সিরেয় অনয্স্থােন রািখ।

এই তথয্গুিল পরীক্ষা করার েক্ষেতর্ আমার উেদ্দশয্ িছল পর্াথিমকভােব সরকাির
পর্কেল্পর কাজগুিলর জনয্। আিম রূপান্তরমূলক উেদ্দেশয্র জেনয্ ডাটােবসগুিল
বয্বহার করিছলাম: িনবন্ধগুিল জনসাধারেণর েডােমেন পর্কৃতপেক্ষ িছল িকনা তা
িনধর্ারেণর জনয্ এবং সম্ভবত েসই উপাদানগুিলেক েবর কের েনওয়ার জনয্ যা
জনসাধারেণর েডােমেন িবসৃ্তত পর্চােরর জনয্ িছল।

এটা আমার কােছ গুরুতব্পণূর্ িছল েয জনসাধারণ েজেগ ওেঠ এবং তােদর িবশব্ােসর
পেক্ষ সমথর্ন কের। তাই আিম টুইটাের িগেয় যা কেরিছ এবং েকন কেরিছ তা িবশব্েক
জািনেয়িছলাম। কথাগুেলা বলার পর্েয়াজন িছল। আিম এই বইেয় একিট পিরিশষ্ট
িহসােব এই টুইটগুেলা সংযকু্ত কেরিছ।

আিম িনেজেক পর্িতশর্ুিত িদেয়িছলাম েয িডেসমব্র মােস আিম সরকাির গেবষণার
ফলাফল সংকর্ান্ত আমােদর কাজগুিল িলেখ েফলব, িকনু্ত আিম তা কির িন। পিরবেতর্ ,
আিম গান্ধীিজর কাজগুিল মেনােযাগ িদেয় েদখার কাজ কেরিছ এবং এমন একিট শব্দ
িনেয় িচন্তা কেরিছ যা েবশ কেয়ক বছর ধের আমার মাথার মেধয্ েঘারাঘুির করিছল।

েসই শব্দিট িছল “েকাড সব্রজ।” এই শব্দিট আিম িকভােব েপেয়িছ েসটা একটা লমব্া
এবং আঁকাবাঁকা পথ িছল এবং েসই পেথর শুরুটা িছল ওয়ািশংটেনর জলাভূিমেত
সময় কাটােনা, েযটা িছল কলিমব্য়ার একিট েজলা েসই ওয়ািশংটেন আিম পেনেরা
বছের েমাট চারবার সফর কের কািটেয়িছলাম। আিম শহরটােক ভােলাবািস, িকনু্ত
যখনই আিম এখান েথেক েবিরেয় েযেত পাির তখনই আিম আনিন্দত হতাম। ২০০৭
সােল, আিম এভােবই আবার েবিরেয় িগেয়িছলাম।

েফডিফ্লক্স, চলিচ্চতর্গুিলেত আমার সময়েফডিফ্লক্স, চলিচ্চতর্গুিলেত আমার সময়

সহজলভয্ হেব এমন আইন ৈতির করা িছল এমনিকছু যখন আিম জনসাধারেণর
সংস্থান পর্িতষ্ঠার সময় কাজ শুরু কেরিছলাম। আিম ১৯৯০এর দশেক আইনিট সম্পেকর্
িচন্তা কেরিছলাম, িকনু্ত এটা খুব কিঠন বেল মেন হেয়িছল, তাই আিম পিরবেতর্  েপেটন্ট
এবং SEC-এর মেতা বড় ডাটােবসগুিলেত মেনােযাগ িদেয়িছলাম। িকনু্ত, কলিমব্য়ার
েজলা ওয়ািশংটেন জন পেদস্তার জনয্ েসন্টার ফর আেমিরকান েপর্ােগর্েসর চীফ
েটকেনালিজর অিফসার িহেসেব েবশ কেয়ক বছর কাজ করার পর আিম জনেক
বেলিছলাম েয আিম একিট েছাট অলাভজনক সংস্থা চালােনার জনয্ আরও েবিশ
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কাযর্করী হব। আিম কয্ািলেফািনর্য়ােত িফের যাই, েসখােন আমার বনু্ধ িটম ওেরিলেক
িজেজ্ঞস করলাম তার সদর দফতের েকান অিফস ভাড়া িনেত পাির িকনা এবং কাজ
শুরু করেত পাির িকনা। েসটা িছল ২০০৭ সােল।

পর্থেম, আিম িনিশ্চত িছলাম না আিম কী করিছলাম। হাজার হাজার েফডােরল
িভিডও কিপ করার জেনয্ এবং েসগুিলেক আমােদর “েফডিফ্লক্স” েপর্াগর্ােমর অংশ
িহসােব েপাস্ট করার জনয্ আিম জাতীয় আকর্ াইভগুিলেত েসব্চ্ছােসবকেদর পাঠােনা
েথেক িভিডওগুিল িনেয় কাজ করেত যেথষ্ট সময় বয্য় কেরিছ। আিম আেরা িভিডও-
এর জনয্ জাতীয় পর্যিুক্তগত তথয্ পিরেষবা সহ একিট েযৗথ উেদয্াগও স্থাপন কেরিছ,
আিম তােদর বেলিছ যিদ তারা তােদর িভএইচএস, িবটাকয্াম এবং উময্ািটক েটপগুিল
আমােক পাঠায়, তেব আিম েসগুিল িডিজটাইজ করব এবং িডিজটাইজড
িভিডওগুিলর িডস্ক ডর্াইভ তােদর িদেয় পাঠােবা, এগুিল করার জেনয্ সরকােরর েকান
খরচ হেব না। িবনামূেলয্ সাহাযয্।

আিম েসটা শুরু করার পর, আমার সােথ ওবামা কতৃর্ক কেমর্ িনযকু্ত একজন নতুন
বয্িক্তর েদখা হয় িযিন পর্িতরক্ষা িবভােগর সহকারী সিচব িছেলন। েসনাবািহনীর
িভিডওগুিলর একিট দদুর্ান্ত ডাটােবস এবং বয্বস্থা িছল েযখােন তােদর পিরেষবার
েকান সদসয্েক িডিভিড কাট কের েক্ষেতর্র বাইের েসগুিলেক পাঠােনার জেনয্ অনেুরাধ
করা েযেত পাের। েবশীরভাগ িভিডওগুিল অিফিসয়ািল অনেুমািদত পর্কাশয্ পর্িশক্ষণ
চলিচ্চতর্ এবং ঐিতহািসক উপাদান েযমন, িবমান পর্িশক্ষেণর অসাধারণ ইিতহাস।
আিম তােক ৮০০ িডিভিড পাঠােনার জেনয্ বেলিছলাম। ইউিটউেব েসনাবািহনীর
কেয়কিট পরুােনা চলিচ্চতর্ েযমন িকভােব িবদযু্ৎ কাজ কের েস সম্পেকর্  অতয্ন্ত জনিপর্য়
হেয়িছল এবং আিম দশর্কেদর তািলকাভুক্ত েশর্ণীর তুলনায় েকান িভিডওিট িবষয়িটেক
আরও ভােলাভােব বয্াখয্া করেত পাের েস িবষেয় কর্মাগত মন্তবয্ েপেয়িছ। সেবর্াপির,
আমরা ইন্টারেনট আকর্ াইভ এবং ইউিটউেব ৬,০০০ িভিডও সহ কাজ সমাপ্ত কেরিছ
এবং তােত ৭২.৩ িমিলয়ন মতামত িছল।

যখন আিম এই সরকারী িভিডওগুিল েপাস্ট করা শুরু কির, আমার ইউিটউব
চয্ােনলিট "কনেটন্ট আইিড"র সােথ িমল েপেত শুরু করল। যখন েকানও কনেটন্ট
পর্েযাজক তােদর িনজসব্ িভিডও আপেলাড কের, যিদ তারা একিট পর্ধান িমিডয়া
আউটেলট হয় তেব তারা ইউিটউবেক সম্পূণর্ বা আংিশকভােব অনয্ েকানও
একইরকম িভিডওর জনয্ িসেস্টমেক অনসুন্ধান করেত িনেদর্শ িদেত পাের। যখন েকান
িমল খুেঁজ পাওয়া যায়, তখন কনেটন্ট পর্েযাজক অনয্ বয্িক্তর িভিডওিটেক
পতাকািঙ্কত করেত পাের এবং আনষু্ঠািনকভােব সরােনার জেনয্ িবজ্ঞিপ্ত ইসুয্ করেত
সক্ষম হয়।

আপিন যিদ এই সিরেয় েদওয়ার একিট িবজ্ঞিপ্ত পান তেব আপিন "কিপরাইট সু্কল"-এ
(যা আইিন িকনা তা িনেয় একগুচ্ছ পর্েশ্নর উত্তর েদওয়ার জনয্ গিঠত) না যাওয়া
পযর্ন্ত আপনার অ◌্যাকাউন্ট বন্ধ হেয় থাকেব। আপিন যিদ কিপরাইট সু্কল েথেক
স্নাতক হন, তেব আপনােক আপনার অ◌্যাকাউন্ট িফিরেয় েদওয়া হেব িকনু্ত আপনার
আইিন সমসয্া সমাধান না হওয়া পযর্ন্ত এটা কম সুিবধার সেঙ্গ কাজ কের। আপিন যিদ
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পর্কৃত অেথর্ এটা গর্হণ কেরন এবং িতনিট িনেদর্শ রক্ষা না কেরন তেব আপনার
অ◌্যাকাউন্ট বািতল হেয় যােব। যখন আপিন একিট িনেদর্শ পােবন, তখন আপিন
েসই সমেয় একিট পাল্টা িবজ্ঞিপ্ত সহ সিরেয় েদওয়ার িবজ্ঞিপ্তেত পর্িতবাদ করেত
পােরন, যা আসেল অনয্ পেক্ষর কােছ আনষু্ঠািনকভােব একিট আইিন িবজ্ঞিপ্ত। েসই
সমেয়, তারা আপনােক আদালেত আনেত পাের কারণ আপিন তােদর অিভেপর্ত
সম্পিত্ত সরােত অসব্ীকার কেরেছন।

আিম েয সমসয্ার সম্মুখীন হেয়িছলাম েসিট িছল েয কেয়কশ কনেটন্ট সরবরাহকারী
িসদ্ধান্ত িনেয়িছল েয েকানও ধরেনর সামঞ্জসয্ তােদর অিধকােরর লঙ্ঘন কেরেছ,
এমনিক যিদ কনেটন্টিট ইিতমেধয্ই জনসাধারেণর েডােমেন েথেক থােক (েযমন
সরকার িভিডওগর্াফারেদর িকছু চলিচ্চেতর্র েক্ষেতর্ িকনু্ত িকছু েনটওয়াকর্ -এ একই রকম
চলিচ্চতর্ থাকেত পাের।) এইরকম েবিশরভাগ েক্ষেতর্ েযখােন আিম সিরেয় েদওয়ার
েনািটস েপেয়িছ, েসখােন পর্েযাজক কনেটন্টিটর মািলকানা িহসােব ভুল িছল অথবা
কনেটন্টিট বয্বহার করার েক্ষেতর্ িচরস্থায়ী সরকারী অনেুমাদন পর্াপ্ত হেয়িছেলন। অনয্
কথায়, এগুিল িছল মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র কাজ।

পর্থম কেয়ক বছর ধের আিম িভিডও েপাস্ট করা শুরু কেরিছলাম, এই িমথয্া
দািবগুিলেক দমন করার আিম যেথষ্ট সময় বয্য় কেরিছ। ২০১১ সােলর মেধয্, আিম
৫,৯০০িট িভিডও-েত ৩২৫িট কনেটন্ট আইিডর দািবগুিল দমন কেরিছ। এর মেধয্
পর্কৃতপেক্ষ দিুট িছল কিপরাইট লঙ্ঘন: একিট থাইলয্ােন্ডর ১৯২৭ সােলর নীরব
চলিচ্চতর্ এবং আর একিট ১৯৪০-এর সময়, অন্তভুর্ক্ত করা চলিচ্চতর্ যা দাতােদর
িনেষধাজ্ঞা িদেয় সংরক্ষণাগারগুিলেত জমা েদওয়া হেয়িছল। বািক সব মুক্ত এবং
বাধাহীন িছল। আিম আমার ফলাফলগুিল িলিপবদ্ধ করলাম এবং েসগুিলেক মািকর্ ন
যকু্তরােষ্টর্র সংরক্ষণাগার আিধকািরক েডিভড েফিরেয়েরােক পাঠালাম।

২০১১ সাল েথেক চয্ােনলিট েটকডাউন ফর্েন্ট েমাটামুিট শান্ত িছল, যিদও এিট লক্ষ
লক্ষ মতামত তুেল ধরেত থােক। ২০১৪ সােল বব েহাপ িকর্সমােসর ওপের আমােদর
িবেশষ ঝােমলা িছল। েহােপর িভিডও েকাম্পানীর পেক্ষ িযিন পর্েযাজক িছেলন িতিন
মারা েগেছন, আমােদর েথেক িতিন েবশ কদযর্ আচরণ েপেয়িছেলন এবং িফিরেয়
েদওয়ার বয্াপাের পর্তয্াখয্ান কেরিছেলন। িতিন দািব কেরিছেলন েয শুধুমাতর্ সরকারই
বব েহাপ িকর্সমাস েস্পশাল বয্বহার করার জনয্ সীিমত অিধকার েপেয়েছ, যিদও এিট
িভেয়তনােম েসনাবািহনীর েবসামিরক সরকাির বয্েয় উত্পািদত হেয়িছল। সরকােরর
সেঙ্গ তােদর পর্াথিমক চুিক্তপতর্গুিল আিম খুেঁজ পাইিন, তাই আিম িভিডওিট সিরেয়
িদেয়িছলাম।

েযেহতু আিম ২০০৭ সােল চয্ােনলিট ৈতির কেরিছলাম, তাই েফডিফ্লক্স েদেখ
মানষুজন েমাট ২০৭,০৬৬,০২১ িমিনট সময় বয্য় কেরেছ। েযিট ৩৯৪ বছর েদখার
সময়, িভিডওগুিলর জনয্ খারাপ নয় যা পেূবর্ পবর্তগুহায় ধুেলা জিমেয় বেস থাকত।

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ

150



আমার েচােখ জলআমার েচােখ জল

িডেসমব্ের আমার কিপরাইট সু্কেল িফের যাওয়াটা একিট িবস্ময়কর ঘটনা িছল, এবাের
চালর্স গেগনেহম দব্ারা উত্পািদত একিট চলিচ্চেতর্র উপর আনষু্ঠািনকভােব সরােনার
িবজ্ঞিপ্ত, চলিচ্চতর্িট "আইলয্ান্ড অফ েহাপ, িটয়াসর্ অফ আইলয্ান্ড" নােম পিরিচত। এই
এিলস দব্ীপপেুঞ্জর সুন্দর গল্প এবং মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ অিভবাসন িজন হয্াকময্ান দব্ারা
বিণর্ত এবং নয্াশনাল পাকর্  সািভর্স দব্ারা পর্দিশর্ত হিচ্ছল। ২০০৮ সােল জাতীয়
পর্যিুক্তগত তথয্ পিরেষবা আমােক িডিজটাইজ করার জনয্ একিট িভিডও েটপ
পাঠােনার পের অনলাইন িভিডওিট েরেখ িদেয়িছলাম এবং এিট ৮০,০০০ এরও েবিশ
মতামত েপেয়িছল। নয্াশনাল পাকর্  সািভর্ েসর এমনিক এই চলিচ্চতর্িটর িবষেয় একিট
পৃষ্ঠা িছল এবং আিম ইন্টারেনট আকর্ াইেভ থাকা অনিুলিপিটেক িনেদর্শ কেরিছলাম,
িশক্ষকেদর তােদর ক্লাসগুিলেত এিট বয্বহার করার জনয্ উত্সািহত কেরিছলাম।

সরােনার িবজ্ঞিপ্তিট এেসিছেলা ওয়ািশংটেনর একজন িবিশষ্ট বয্িক্তর েথেক, িযিন
িছেলন একজন পর্েযাজেকর কনয্া এবং তার বাবা মারা যাওয়ার পর িতিনই েকাম্পািন
পিরচালনা িছেলন। িতিন অনড় িছেলন এই যিুক্তেত েয আমরা একিট িনম্নমােনর
অনিুলিপ অনলাইেন েদিখেয় কাজিটেক কলুিষত করিছলাম, এর মােন এটা শুধুমাতর্
নয্াশনাল পাকর্  সািভর্স দব্ারা পিরচািলত িথেয়টাের েদখােনা যােব এবং িতিন আমােক
অিভযকু্ত কেরিছেলন এই বেল েয আিম নািক নয্াশনাল পাকর্  সািভর্ েসর পেকট েথেক
টাকা িনেয়িছ এটােক িবনামূেলয্ অনলাইেন স্থাপন কের।

আিম সতকর্ ভােব বন্ধ েকর্িডটগুিল েদখলাম, যােত বলা িছল এটা উত্পািদত এবং
পিরচািলত হেয়িছল গেগনেহম কতৃর্ক এবং জাতীয় উদয্ান পিরেষবা দব্ারা "উপস্থািপত"
হেয়িছল। আিম আমার কিপরাইট সু্কল সম্পন্ন কেরিছ এবং ইউিটউব ও ইন্টারেনট
আকর্ াইভ উভয় জায়গা েথেকই িভিডওিট সরােনা হেয়েছ জনসাধারণ যােত েদখেত না
পায় এবং েয েকান ভুল েবাঝাবুিঝর জনয্ আিম ক্ষমাপর্াথর্ী। িকনু্ত, আিম িবহব্ল হেয়
উেঠিছলাম।

আিম লক্ষয্ কেরিছলাম েয গেগনেহম েপর্াডাকশন এই িভিডওিট আমাজেন িবিকর্
করেছ, তাই আিম িনেজ একিট অনিুলিপর জেনয্ িনেদর্শ িদেয়িছলাম, তারপর জাতীয়
আকর্ াইেভ েডিভড েফেরেরােক একিট েনাট পাঠালাম এবং স্পষ্টতই এিট িতিন তার
গিত ছিব িবভােগ েপর্রণ কেরিছেলন কারণ পর্ায় কেয়ক সপ্তাহ পের একজন িসিনয়র
সংরক্ষণাগািরেকর েথেক আিম একিট েনাট েপেয়িছলাম। িতিন নয্াশনাল পাকর্
সািভর্ েসর সেঙ্গ চুিক্তর একিট অনিুলিপ সংযকু্ত কেরিছেলন যােত স্পষ্টভােব বলা িছল
েয এিট ভাড়া েদওয়া কাজ িছল এবং চলিচ্চতর্ িনমর্াতা "এই কােজ েকান সব্তব্
রােখনিন। শুধু তাই নয় উত্পাদন সংস্থািটেক করেপােরশেনর তহিবল েথেক
৩২৫,০০০ ডলার অথর্ পর্দান করা হেয়িছল চলিচ্চতর্িট ৈতির করার জেনয্ এবং যতটা
আিম বলেত পাির, আেমিরকান এক্সেপর্স েথেক একিট উপহারও েপেয়িছল চলিচ্চতর্িট
ৈতিরেত সহায়তা করার জনয্। বিধর্ত আয় পেকেট রাখেত তারা এটা অ◌্যামাজেনও
িবিকর্ করিছল আবার কিপরাইটও জাির কেরিছল।
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অনয্ কথায়, তারা আমােক সরােনার েয িবজ্ঞিপ্ত পািঠেয়িছল েসটা িছল অকাযর্কর
এবং অসার, েকান কিপরাইটই িছল না। ইউিটউব তােদর পর্াথিমক সরােনার িবজ্ঞিপ্ত
গর্হণ করার আেগ, পর্েযাজকরা পর্তারণার শািস্তর নােম শপথ গর্হণ কেরিছল েয তারাই
হল চলিচ্চেতর্র পর্কৃত মািলক। তারা শপেথর নােম অঙ্গীকার কের বেলিছল েয তারা
যিদ িমথয্া সিরেয় েফলার েনািটশ জমা েদয় তেব তােদর আইিন জিরমানা হেত পাের,
এই িবষেয় তারা সেচতন। পর্কৃতপেক্ষ, আিম তােদর কিপরাইট লঙ্ঘন করিছলাম এটা
দািব করার জনয্ তােদর পাঁচিট েচকবক্স েচক করেত হত যার পর্িতিটেত আইিন শপথ
িছল। সম্ভবত তারা শুধু েবাকা বেন যািচ্ছল, িকনু্ত তারা আমােক অপরাধী বলার
মাধয্েম অেনক সমসয্া ৈতির কের। আিম এটা সমাদর করেত পািরিন।

চুিক্তিট পাঠােনার পাশাপািশ, জাতীয় আকর্ াইভ বেলেছ তারা আমােক একিট হাই-
েডিফিনশন িভিডও ফাইল পাঠােব। আিম ইউিটউব এবং ইন্টারেনট আকর্ াইভ িভিডও
ৈতির কেরিছ আমােক আবার লাইেভ েযেত হল এবং আমাজন DVD িসেঙ্গ িনেয়
িগেয় এটােক েকেট সিরেয় তারপর েপাস্ট করলাম। যখন জাতীয় আকর্ াইভ েথেক িডস্ক
ডর্াইভ আেস, ২৮িমিনেটর িভিডওিট ১৬৩ িগগাবাইট ফাইেলর মেধয্ িছল, যতটা ভাল
িভিডও আপিন েপেত চাইেছন। আিম েসটাই েপাস্ট করলাম। আিম ২৭৬িট িস্থর ছিব
েতালার জনয্ অসঙু্কিচত হাই-েডিফিনশন িভিডও ফাইলিট বয্বহার কেরিছ যা আিম
িফ্লকাের কিপরাইট-মুক্ত স্টক ফুেটজ িহসােব েপাস্ট কেরিছ, যা জাতীয় আকর্ াইভ
কমর্ীেদর উপাদানগুিলর একিট নতুন এবং মজার বয্বহার িহসােব পর্ভািবত কেরিছল।
আিম জাতীয় আকর্ াইেভর সােথ কাজ চািলেয় যািচ্ছ, তারা বেলেছ েয এই েরফােরন্স
িপর্ন্টগুিল আরও েবিশ চলিচ্চতর্ েথেক িডিজটালাইজ কের আমােক সরবরাহ করেত
পারেব।

অেনেক মেন কেরন কিপরাইট একিট সহজ এবং িনিদর্ষ্ট িবষয়, একিট বাইনাির পর্স্তাব
েযখােন "মািলক" তােদর "সামগর্ী" বয্বহার কের ভুল কের কের। িমেথয্ কিপরাইেটর
দািবেক পর্িতহত করার েক্ষেতর্ আমার অিভজ্ঞতা আমােক িশক্ষা িদেয়েছ েয অেনেকই
যা তােদর সামগর্ী নয় েসটােক িনেজেদর বেল দািব কের এবং তােদর মািলকানা দািব
করার জনয্ এিট গুরুতব্পণূর্, েযিট সুিবেবচনার উপর িনভর্ র কের, িবেশষত েযখােন
পর্মাণ থােক েয এিট একিট সরকারী কাজ।

আকিস্মক কংেগর্সীয় িভিডও আকআকিস্মক কংেগর্সীয় িভিডও আকর্র্ াইভাইভ

আিম আসেল েফডিফ্লক্স-এ িফের এেসিছলাম। আমার পর্াথিমক িভিডও-এর আগর্হ
িছল কংেগর্েসর শুনািনর মেধয্। যখন আিম জন পেদষ্টার জনয্ কাজ করতাম, আিম
সম্পর্চািরত মােনর িভিডওর সােথ সমস্ত কংেগর্েসর শুনািনর জনয্ অনলাইেন "আই-
স্পয্ান" নােম একিট পিরকল্পনা একিতর্ত করার জনয্ কেয়ক বছর অিতবািহত কেরিছ।
আিম িস্পকার নয্ািন্স েপেলািসেক এই সংবাদিট দােয়র কের পর্িতেবদন পাঠালাম এবং
কংেগর্সীয় কমর্ীেদর সােথ বহু ৈবঠক কেরিছলাম।
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২০১০ সােল, আিম কংেগর্েস আসন্ন িরপাবিলকান সংখয্াগিরষ্ঠেদর সােথ কথা
বললাম যােত তারা আমােক তােদর কংেগর্িসয়াল িভিডও অনলাইেন রাখেত সহায়তা
কের। িস্পকার জন েবােহনার আমােক অিফেস পর্থম িদেন একিট িচিঠ পাঠােলন,
যােত আমােক তােদর সম্পূণর্ সংরক্ষণাগারিট অনলাইেন রাখার জনয্ হাউস
ওভারসাইট কিমিটেক সহায়তা করেত বলা হয়। শুনািন েশষ হওয়ার পের অিবলেমব্
েসই শুনািন এবং েসগুিলর পর্িতিলিপ পাঠােনার জনয্ আিম তােদর কােছ েপৗঁছেত
সক্ষম হেয়িছলাম এবং তােদরেক একািধক স্থােন শুধুমাতর্ উচ্চমােনর িভিডও েপাস্ট
করার জনয্ নয় বরং েশানার জনয্ বন্ধ হওয়া কয্াপশন েযাগ করেত িশিখেয়িছ। এর অথর্
হল হাউেস পর্থম সকল বতর্মান শুনািনর উচ্চমােনর িফড আমােদর িছল।

হাউেসর সেঙ্গ আমার চুিক্ত আমােক হাউস ওভারসাইট কিমিটর আকর্ াইভ বয্বহার
করার অনমুিত েদয়, িকনু্ত যখন আিম হাউস বর্ডকাস্ট সু্টিডওেত িগেয়িছলাম এবং
তােদর সাহােযয্র জনয্ অনেুরাধ কেরিছলাম তখন তারা আমােক বেলিছল েয তারা
আেরা গুরুতব্পণূর্ িবষয় িনেয় বয্স্ত আেছ। আিম েসব্চ্ছােসবক িহেসেব কাজ কেরিছলাম
েয সম্ভবত আিম তথয্গুেলা অনিুলিপ করেত পারব, িকনু্ত তারা আমােক বেলিছল েয
এিট একিট েপশাদার িবনয্ােস আেছ এবং আিম সম্ভবত এটা পিরচালনা করেত
পারবনা। আমার কাছ েথেক িকছুটা হতাশা েপেয় (এবং কিমিটর েচয়ারময্ােনর কাছ
েথেক েফান কল েপেয়) তারা বেলিছল, আিম পড়েত পারিছ িকনা তা েদখেত তারা
আমােক একিট েটস্ট িডস্ক পাঠােব। যখন এিট িভিডওেত আেস, তখন আিম েবাকার
মত পেড় েযতাম না বরং আিম তােদর িডস্কগুিল পড়েত পারতাম!

এর পের যা ঘটেলা টা েবশ মজার িছল। হাউস বর্ডকাস্ট আমােক েফডােরল
এক্সেপর্েসর মাধয্েম ৫০িট ব্লু-ের িডিভিড িডস্ক সহ একিট বাইন্ডার পাঠাল। আিম এটা
খুললাম এবং েদখলাম এবং এটা িনিশ্চতভােবই এমন েদখািচ্ছল েয আিম হাউস
ওভারসাইেটর জনয্ েয তথয্গুেলা েচেয়িছলাম েতমন নয় বরং বাইন্ডাের যা িছল বেল
মেন হল েসটা ৬০০ঘন্টা সম্পর্চার-মােনর িভিডও সহ সমস্ত কিমিটর জনয্ তথয্।

আিম অিবলেমব্ েদৗেড় েগলাম এবং ছিট ব্লু-ের িরডার িকেন আনলাম এবং েসগুিলেক
আমার ময্াক েডস্কটেপ আপেলাড করলাম আর ডাটাগুেলােক কিপ করলাম, একবাের
ছিট িডস্ক কিপ কের রাতারািত কুিরয়ার মারফৎ বাইন্ডারিট ওয়ািশংটেন পািঠেয় িদলাম।
পেরর িদন েয আমার েযাগােযােগ িছল তােক ডাকলাম এবং ধনয্বাদ জানালাম আর
মজা করা জানেত চাইলাম তােদর কােছ আরও িকছু আেছ িকনা। "অবশয্ই, এইরকম
িজিনস আমােদর পর্চুর আেছ। আপিন িক অনয্ আরও চান?" তাই তারা আমােক
আেরকিট বাইন্ডার পাঠােলন।

সারা গর্ীষ্মকাল ধের তারা আমােক কর্মাগত আরও বাইন্ডার পাঠােত থাকেলন। আিম
েসগুিল কিপ কির এবং েফরত পািঠেয় িদই। যখন এগুিল সম্পন্ন হল তখন আিম
ওয়ািশংটেন যাবার জেনয্ একিট িটিকট িকেনিছলাম এবং তােদর িজজ্ঞাসা করলাম
তােদর আরও িকছু আেছ িকনা। তারা িডভাইেসর তাকগুিলর িপছেন িডস্ক ডর্াইভগুিল
গাদা কের েরেখিছল, আিম েফেডক্স েস্টার েথেক পয্ািকং েটপ এবং বাক্স িকনলাম এবং
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েরইবানর্ িবিল্ডংেয়র েবসেমেন্ট েসগুিল আনলাম এবং েসগুিলেক সব বহন করার জনয্
পয্াক কের েফললাম।

গর্ীেষ্মর েশেষ, আমার কােছ কংেগর্েসর শুনািনর পর্ায় ১৪,০০০ঘন্টা িভিডও িছল।
আিম তখন এিগেয় যাওয়ার জনয্ পিরকল্পনা িনেয় আেলাচনা করার জনয্ িস্পকােরর
সাধারণ েকৗঁসুিল সােথ এক ৈবঠেক িনেজেক হািজর করলাম। আিম আইনসভা
ভবেনর েবসেমেন্টর িস-স্পয্ান েথেক সরাসির ২.৪ িগগাবাইট লাইন িদেয় কংেগর্সেক
সংযকু্ত করার পর্স্তাব িদেয়িছলাম এবং তারপের ইন্টারেনট ২বয্াকেবান পযর্ন্ত। এিট
৪৮িট সমকালীন শুনািনর মাধয্েম সম্পর্চািরত মােনর িভিডওিটেক সারা েদেশ
লাইভিস্টর্ম করার অনমুিত েদেব, যা ইন্টারেনট আকর্ াইভ, ইউিটউব, স্থানীয় সংবাদ
েস্টশন এবং অনয্ানয্েদর কংেগর্েসর কাযর্ধারা পর্াপ্ত করার অনমুিত েদেব।

আিম এমনিক অনয্ানয্ উেদ্দেশয্, েডিডেকেটড হাডর্ ওয়য্ার এনেকাডার এবং ইথারেনট
সুইচ-এর জেনয্ ৪২,০০০ ডলার বয্য় কেরিছ এবং তােদর সগুিলেক একিট যর্া েক
দলবদ্ধ কের েরেখিছলাম এবং েসই েসটআেপর ফেটাগুিল আমার সেঙ্গ িনেয় এেসিছ।
আিম বয্াখয্া কেরিছলাম েয এর জেনয্ সরকােরর েকানও খরচ হেব না, হাডর্ ওয়য্ার
ইিতমেধয্ই িবদয্মান িছল, আমরা এই সমস্ত িজিনসগুেলা ৯০ িদেনর মেধয্ েপেত এবং
চালােত পারতাম। এটা শুরুর জেনয্ পর্সু্তত িছল।

আমরা মািকর্ ন আইনসভার েবসেমেন্টর সিঠক অবস্থানটা জানতাম েযখােন আমরা
হাউস বর্ডকাস্ট সু্টিডও েথেক িভিডও িফডগুিলেত আগত ফাইবারিট একসেঙ্গ জডু়ব।
২০১১ সােলর েসেপ্টমব্ের আমােদর িমিটং িছল এবং আিম তােদর কমর্ীেদর বেলিছলাম
েয আমরা েসগুিলেক ২০১২ সােলর জানযু়ারীর মেধয্ কংেগর্েসর িদব্তীয় অিধেবশেনর
উেদব্াধেনর সময় এবং তােদর কমর্কতর্ ার সুদঢৃ় েনতৃেতব্র অধীেন অগর্গিতর একিট নতুন
যগুেক িচিহ্নত করেত পাির। আিম তােদর বেলিছলাম তারা যিদ আেমিরকার
িনউজরুেম সরাসির হাই-েরেজািলউশন িভিডওিট জেুড় েদয় তেব েসগুিল েদেশর
পর্িতিট স্থানীয় িটিভ েস্টশনিটগুিলেত সুগঠনিবিশষ্ট হেব। আিম এটােক একটা
পাবিলক-পর্াইেভট অংশীদািরতব্ বেলিছ, এটােক একটা জয়জয়কার পিরিস্থিত বলা
েযেত পাের।

অিফেস থাকাকালীন, িস্পকােরর কমর্ীেদর বয্িত েরেখ উেল্লখ কের েয হাউস বর্ডকাস্ট
সু্টিডও আমােক ভুল কের কংেগর্েসর সমস্ত িকছু পািঠেয়েছ। এটা তােদর কােছ
িবস্ময়কর ঘটনা িছল, কারণ তারা েভেবিছল েয আিম একটা একক কিমিটেত কাজ
করিছ। আিম পর্স্তাব িদেয়িছলাম েয েযেহতু এই িবষেয় আমােদর েকানও আনষু্ঠািনক
কাযর্ পিরচালনার চুিক্ত িছল না কারণ তথয্গুিল সরকারী ও জনসাধারেণর েডােমইেনর
কাজ িছল আর আিম এই তথয্গুেলা েপাস্ট করেল সম্ভবত েকান বয্িক্তর েকানও
আপিত্ত থাকেব না। আিম তােদর জনয্ িনিমর্ত যর্া েকর আেলাকিচতর্গুেলা এবং
িসেস্টম সম্পেকর্  িবস্তািরত অেনক তািলকা এবং েটিবল েরেখ এেসিছলাম।

এই ময়দান েবশ মজার িজিনস। কংেগর্স লাইেবর্রীর ভািজর্িনয়ােত িনিমর্ত একিট
িবসৃ্তত (এবং বয্য়বহুল) অিডও িভিডও সুিবধা রেয়েছ। সম্পর্চার সু্টিডওেত এবং
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পর্শাসিনক আমলাতেন্তর্র পর্চুর কমর্চারী রেয়েছ। লাইেবর্রীর কমর্ীরা খুব দঢৃ়ভােব অনভুব
কের েয এগুিল সব তােদর কাজ এবং অবেশেষ তারা এগুেলা েশষ করেত যািচ্ছ
অথবা তারা খুব ভােলা কের শুরু করেত চেলিছল পর্কৃতপেক্ষ একবার তারা েযটা শুরু
কেরিছল। েয েকান কারেণ, এটা স্পষ্ট িছল েয আিম এটা কির তারা েসটা চায়না।

তাই তারা আমােক অবদমন করেত চাইিছল। কংেগর্সময্ান লুংেগর্ন, হাউস
অ◌্যাডিমিনেস্টর্শন কিমিটর েচয়ারময্ান একিট আেদশ জাির কেরিছেলন েয, আমার
কােছ আর েকান ডাটা েনই। লাইেবর্রী সিতয্ই মেন্দর ভােলা কম-বয্ান্ডউইথযকু্ত িস্টর্িমং
সমাধান স্থাপন কেরেছ এবং সম্পূণর্ আকর্ াইভিট সবর্জনীনভােব উপলভয্ না কের
বয্াপক জব্ালা িদেয়েছ। তারা আেগ যা করিছল এর েচেয় ভাল িছল, যা িকছুই িছল না,
িকনু্ত এটা েবশ মন্দ িছল। আিম বয্বসার বাইের িছলাম, একগুচ্ছ হাডর্ ওয়য্ার িনেয়
আটেক পেড়িছলাম, যা ছয় বছর পের স্থানীয় ডােম্প স্থানীয় ই-সাইিক্লং সুিবধা কের।
িক বজর্য্।

হাউস অ◌্যাডিমিনেস্টর্শন কিমিটর জনয্ আইনজীবীেদর সােথ সাক্ষাৎ করার সময়
সবেচেয় অিতপর্াকৃত মুহূতর্  িছল। তারা েরেগেমেগ একটা েপপার েবর কের বলল,
একটা চুিক্ত যা বেল আিম ইিতমেধয্ই পর্াপ্ত তথয্িট বয্বহার করেত পাির, িকনু্ত কিমিটর
িভিডও পর্কাশ করার আেগ আমার পর্িত কিমিটর েচয়ারময্ােনর অনমুিত থাকেল তেবই
আিম এটা বয্বহার করেত পাির। তারা আমােক িদেয় চুিক্ত সব্াক্ষর করােত েচেয়িছল।
আিম পর্তয্াখান কেরিছলাম।

এখন আমার ১৪,০০০ ঘন্টার িভিডও ইন্টারেনট আকর্ াইেভ রেয়েছ এবং আিম
িভিডওগুিল েদখেত সক্ষম হেয়িছলাম এবং ৬,৩৯০িট শুনািনর জনয্ েমটাডাটা খুেঁজ
েপেয়িছলাম। হাউেসর সােথ আমার েয সমস্ত ই-েমইল এবং িচিঠপতর্ আদানপর্দান
হেয়িছল েসগুেলা আিম েপাস্ট কেরিছলাম, যার মেধয্ েসই অথর্হীন চুিক্তিটও িছল
যােত আিম সই কিরিন।

আমােদর ওপর আদালত আমােদর ওপর আদালত FBIFBI েক ডাক েক ডাক

িভিডওিট মজাদার িছল, িকনু্ত এিট আমার মূল লক্ষয্ িছল না। ওটা িছল আইন। এই
আইনিটই আমােক নাগিরক পর্িতেরােধর গভীর গেবষণার িদেক পিরচািলত কেরিছল।
হাভর্ ােডর্ র পর্েফসর লয্াির েলিসেগর সােথ কাজ করার সােথ সােথ আিম আইন-শৃঙ্খলা
িনেয় শুরু কির, তখনই এক িবেকর্তার কাছ েথেক সমস্ত মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র আিপল
আদালেত সমস্ত বয্াকফাইল িকনেত হয় এবং ইন্টারেনেট েপাস্ট করেত হয়। সংগর্হিট
িকনেত আমােদর ৬০০,০০০ ডলার খরচ হয়, িকনু্ত েকােনা খরচ ছাড়া ইন্টারেনেট এই
মতামতগুিল এটাই পর্থমবােরর মেতা উপলব্ধ িছল। এটা েবশ মূলয্বান িছল।

মািকর্ ন আদালেত আমােদর আিপেলর পর, আিম মািকর্ ন েজলা আদালেতর িদেক
মেনােযাগ িদেয়িছলাম, যা "PACER" (পাবিলক অ◌্যােক্সস টু েকাটর্  ইেলকটর্িনক
েরকডর্ স) নােম একিট বয্বস্থা চালােতা, যা সংিক্ষপ্ত িববরণী, মতামত, ডেকট এবং
অনয্ানয্ উপকরণগুিলর পর্ািপ্ত সরবরাহ করত, িকনু্ত পর্েতয্ক পৃষ্ঠা িপছু আট েসন্ট খরচ
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লাগত (এখন পর্িত পৃষ্ঠায় ১০ েসন্ট পযর্ন্ত)। এিট আমার সিতয্ই খুব খারাপ
েলেগিছল, তাই আিম এই িনমর্ম বয্বস্থার আিথর্ক ও পর্যিুক্তগত তর্ুিটগুিলর মাধয্েম
"PACER সম্পিকর্ ত পর্ায়শই িজজ্ঞািসত পর্শ্নাবলী"র একিট িবসৃ্তত তািলকা সহ,
PACER এর তথয্গুিলর পনুবর্য্বহােরর জনয্ একিট বয্বস্থা স্থাপন কেরিছ।

সালটা িছল ২০০৮ এবং শীঘর্ই আমার েফানটা েবেজ উঠল। েফােনর ওপাের িছেলন
MIT-র িস্টভ েস্লত্জ এবং তার বনু্ধ অ◌্যারন েসায়াজর্, পর্কৃিতর িফর্লয্ান্স েফাসর্।
অ◌্যারেনর ১২ বছর বয়স েথেক, যখন েস লয্াির েলিসংেয়র আিশর্ত িছল, তখন
েথেক আিম তােক িচনতাম এবং িশল্প সংকর্ান্ত সেম্মলন গুেলােত পর্ায়ই আমােদর
েদখা হত। আইআরএস-এর মেতা িবিভন্ন িবষেয় অ◌্যারন আর আিম একসেঙ্গ কাজ
কেরিছ এবং অ◌্যারন আমার পর্াক্তন স্তর্ী েরেবকা মালামুেদর সােথও ইন্টারেনট
আকর্ াইেভর জনয্ ওেপন লাইেবর্রী িসেস্টম েখালার জনয্ একসােথ ঘিনষ্ঠভােব কাজ
কেরেছন।

অ◌্যারন আমার পর্ায়শই FAQ পছন্দ কেরেছ এবং েস্কেল পনুবর্য্বহার শুরু করেত
লাইেবর্রী িসেস্টম বয্বহার করার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ। িস্টভ একিট সহজ PACER কর্লার
িলেখিছেলন এবং অ◌্যারন েসটা পর্েয়াগ করেত েচেয়িছেলন। "সাধারণ" েলােকরা
আেদৗ PACER বয্বহার করেত চান িকনা তা েদখেত আদালতগুিল েদেশর পর্ায় ২0 িট
লাইেবর্িরেত পরীক্ষামূলক পিরেষবা স্থাপন কেরিছল। সেম্মলেনর কমর্কতর্ ােদর ওপর চাপ
বাড়ােনার জনয্ এিট একিট পদ্ধিত িছল, যারা জানেত েচেয়িছেলন েকন তারা
PACER সম্পেকর্  িবিভন্ন িজজ্ঞাসয্ িনেয় জনগেণর কাছ েথেক িচিঠ েপেয় চেলেছন।
েকাটর্  েভেবিছল একিট ২ বছেরর পাইলট তদন্ত এটা বন্ধ করার একিট সহজ উপায়
হেত পাের।

অ◌্যারন িস্টেভর েকাড গর্হণ কেরেছন এবং আেরা বড় একিট কর্লার িলেখেছন।
িতিন লক্ষয্ কেরিছেলন েয লাইেবর্ির িসেস্টেম অ◌্যােক্সেসর জনয্ পর্মাণীকরণিট
"কুিক" িভিত্তক িছল, যার অথর্ হল লাইেবর্িরয়ান সপ্তােহর শুরুর িদেক একবার
টািমর্নােল লগ ইন করেবন এবং তারপের েয েকউ সারা সপ্তােহ বসেত পােরন এবং
PACER বয্বহার করেত পােরন। আিম এখেনা িনিশ্চত নই েয অ◌্যারন এখােন কী
কেরিছেলন, িকনু্ত আমার মেন হয় িতিন সপ্তােহ একবার সাকর্ােমেন্টা লাইেবর্রীেত
একজন বনু্ধেক পাঠােতন এবং কুিকেক অনিুলিপ করেতন এবং তার কােছ েমল
মারফত পািঠেয় িদেতন। যখন িতিন একিট সপ্তােহর জনয্ ভাল কুিক েপেতন, তখন
িসেস্টমিটেক কর্ল করেত এিট বয্বহার করেত সক্ষম হেতন।

কেয়ক মাস পের, আিম অ◌্যারেনর কাছ েথেক একিট িচিঠ েপলাম, েযখােন িতিন
জািনেয়েছন, তার কােছ িকছু তথয্ আেছ, েস িক আমার সাভর্ াের লগইন করেত পাের।
আিম সাধারণত এিট কির না, এমনিক আমার িসেস্টেম কাউেক েগস্ট অ◌্যাকাউন্টও
িদইিন, িকনু্ত অ◌্যারন িবেশষ েকউ িছেলন, তাই আিম তােক একিট অ◌্যাকাউন্ট
িদেয়িছলাম এবং এিট সম্পেকর্  েতমন িকছু মেন কির িন। তারপর মাসখােনক বা তারও
িকছুিদন পের আমরা েখয়াল কির েয, িতিন ৯০০ িগগাবাইেটর েবিশ তথয্ আপেলাড
কেরেছন। পর্চুর তথয্ িছল। িকনু্ত, িতিন একিট পর্িতভাবান মানষু িছেলন, তাই আিম
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খুব একটা িবিস্মত হই িন। আিম এর ওপর একিট েনাট ৈতির করলাম এবং আিম আর
িদব্তীয়াবার ভািবিন কারণ আমােদর িডেস্ক পর্চুর জায়গা িছল।

তারপর েফানটা েবেজ উঠল। অ◌্যারন লাইেন িছল। সরকার হঠাৎ পরীক্ষামূলক
লাইেবর্রী িসেস্টম বন্ধ কের িদেয়েছ এবং একিট েনািটশ জাির কের বেলেছ েয তারা
আকর্মেণর িশকার হেয়েছ এবং এফিবআইেক েডেকেছ। তারা পেুরা ২0িট লাইেবর্রী
টর্ায়াল বন্ধ কের িদেয়েছ। তারা হয্াক করা সংকর্ান্ত কথাবাতর্ া বলেছ। এটা েবশ গুরুতর
অবস্থা িছল।

…

তারপর দিুট িজিনস ঘেটেছ। পর্থমত, আিম একজন আইনজীবী িনলাম এবং
অ◌্যারনেক একজন আইনজীবী িনেত বললাম। আমরা যা পর্কাশ কেরিছ তার িদেক
যিদ আমরা তাকাই, তাহেলও এটা আমার দঢৃ় মতামত েয আমরা অনয্ায় িকছুই
কিরিন। আমরা েকান চুিক্ত বা পিরেষবার শতর্ াবলী লঙ্ঘন কেরিন। অবশয্ই, আদালেত
েকউ পাবিলক টািমর্নােলর কাছ েথেক ৯০০ িগগাবাইেটর তথয্ সংগর্হ করার আশা
করিছল না, িকনু্ত আিম FBI েক বেলিছলাম, "এটা একজন আমলােক অবাক করার
মেতা েকােনা অপরাধ নয়। " এগুিল জনসাধারেণর তথয্ িছল এবং আমরা এগুিল
েপেয়িছলাম জনসাধারেণর জনয্ পর্াপ্ত পিরেষবা েথেক। আমরা সব্চ্ছ এবং স্পষ্ট িছলাম।

িদব্তীয় েয ঘটনািট ঘেটেছ তা হল, েগাপনীয়তার লঙ্ঘনকারী তথয্গুিলেক খুেঁজ েবর
কের আিম একদম মুেছ েফলেত শুরু কেরিছ। িবিভন্ন বয্িক্তগত তথয্ েযমন, সামািজক
িনরাপত্তা নমব্র, েছােটা িশশুেদর নাম, েগাপন তথয্দাতােদর নাম, আইনী অিফসােরর
বািড়র িঠকানা, িচিকৎসা সংকর্ান্ত বয্িক্তগত তথয্ািদ সহ েয বয্িক্তগত িববৃিত, েকােটর্ র
িনয়ম অনযুায়ী যা পর্কািশত হওয়া উিচত নয়, েতমন হাজার হাজার কাগজপতর্ বাইের
পাওয়া যায়।

এই কাজটা করেত আমােক দ’ুমাস সময় েলেগিছল। অিডেটর ফলাফল িলিখত হল
এবং িসলেমাহর লাগােনা িচিঠ েজলা আদালেতর ৩২ পর্ধান িবচারেকর কােছ পাঠােনা
হল। তারা পর্াথিমকভােব অিডটেক উেপক্ষা করেলন। িকনু্ত, আিম তােদর
ধারাবািহকভােব সব পািঠেয়িছ এবং তৃতীয়বােরর েবলায় আিম েনািটেশর ওপের লাল
কািলেত বড় হরেফ "তৃতীয় এবং েশষ েনািটশ" িসলেমাহর লািগেয় পািঠেয়িছলাম। এই
িচিঠেত মািকর্ ন েজলা আদালেতর পর্ধান িবচারপিতর কােছ খািনকটা ঔদ্ধতয্
েদিখেয়িছলাম, িকনু্ত যাই েহাক এিট তােদর মেনােযাগ আকষর্ণ কেরেত েপেরেছ।

মািকর্ ন েসেনটও েনািটশ গর্হণ কেরন এবং যকু্তরােষ্টর্র িবচারবাভাগীয় সেম্মলেন
েজারােলাভােব একিট িচিঠ পাঠান। আদালত তােদর েগাপনীয়তা অনশুীলনগুিলেত
কেয়কিট েছাট পিরবতর্ন কের এবং কেয়কজন িবচারক তােদর িদক েথেক গুরুতব্
সহকাের িবষয়িট গর্হণ করেত শুরু কেরন। েবিশর ভাগ েক্ষেতর্ই আমরা েকাথাও যাই
িন। িবনামূেলয্ এেক্সস পাইলট বািতল করা হেয়েছ। আদালত তােদর হারেক বািড়েয়
িদেয়েছ।
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এফিবআই অ◌্যারেনর ঘের ঢুকেলন এবং েজরার জনয্ তােক িনেচ নািমেয় আনার
েচষ্টা করেলন, িকনু্ত িতিন পর্তয্াখয্ান করেলন। এফিবআই আদালতেক বেলিছল
আমরা ভুল িকছুই কিরিন। তারপের, িনউইয়কর্  টাইমস ঘটনািট েলখার পর, আদালত
আবার এফিবআইেক েডেকিছল এবং তােদরেক িদব্তীয়বার েচষ্টা করেত বেলিছল।
িকনু্ত আবারও েসখােন িকছুই েদখেত েপেলন না এবং এফিবআই আদালতেক িনেজর
মেতা চলেত বলেলন।

…

আিম যখন মন িদেয় নাগিরক পর্িতেরােধর ওপর পড়ােশানা শুরু করিছ, এটা তখনকার
ঘটনা। আিম জানতাম েয আমরা গান্ধী ও িকং এর মত িবপেদর সম্মুখীন হব না। েকান
আইিন কমর্কতর্ া ও তদন্তকাির কিমিটর সদসয্েদর দব্ারা আমরা শারীিরক ক্ষিত হুমিকর
সম্মুখীন হই িন। আইেনর শােস্তর্র পর্ািপ্ত সামািজক নয্ায়িবচােরর লড়াইেয়র েচেয়
অেনক বড় পািথর্ব সমসয্া। এিট একিট সমস্ত মানেুষর মুিক্তর মত বয্াপার নয়।

িকনু্ত, আমােদর কাজিট িছল কীভােব িসেস্টম কাজ কের তা পিরবতর্ন করার একিট
পর্েচষ্টা এবং আিম জানতাম আমােদর আেগ যারা এই কাজ কেরেছন, তােদর কাছ
েথেক আমােদর অেনক িকছু েশখার আেছ। িকভােব পিরবতর্ন করেল তা আেরা
কাযর্করী হেব তা জানেত আিম িছলাম। েদওয়ােলর গােয় শুধুমাতর্ মাথা ঠুেক বা
হাওয়াকেলর পালা বদেল েকােনা পিরবতর্ন হয় না। অতীেত কীভােব এিট করা
হেয়িছল তা সম্পেকর্  আরও জানেত েচেয়িছলাম, যােত ভিবষয্েত পিরবতর্ন আনার
জনয্ বতর্ মােনর পর্িতকূলতার িবরুেদ্ধ আমরা পদেক্ষপ িনেত পাির।

২০১১ সাল নাগাদ এই গেবষণায় আরও তাৎপযর্পণূর্ভােব বৃিদ্ধ েপল। আিম আর
আইিন েকস করিছলাম না এবং আইেনর পর্েয়াজনীয় পর্যিুক্তগত স্টয্ান্ডােডর্ র ওপর
মেনািনেবশ করেত শুরু করলাম। বয্িক্তগত পক্ষগুিল, যারা এই ধারার মািলকানাধীন
বেল িনেজেদর মেন কের, িমিলয়ন ডলােরর েবতন দখল কের, তারা স্পষ্টভােব কিঠন
এক যদু্ধ করেত চেলিছল। আমার িবরুেদ্ধ মামলা করা হয়িন, িকনু্ত আিম জানতাম েয
এই অলাভজনক স্টয্ান্ডাডর্  সংস্থার িকছু অংেশর িভতের আমার িবরুেদ্ধ িবরাট একটা
েক্ষাভ িছল এবং তারা েযেকােনা খরেচর িবিনমেয় লড়াইেয়র রাস্তা ৈতির করিছল।

িকছু অনয্ ঘটনা ঘেটেছ। অ◌্যারন েগর্ফতার হেয়েছন। িতিন JSTOR নামক একিট
িসেস্টম েথেক পর্চুর সংখয্ক পািণ্ডতয্পণূর্ িনবন্ধ ডাউনেলাড কেরিছেলন। এমআইিট
েথেক িতিন এই কাজিট কেরেছন, েযখােন িতিন িবেশষ অিতিথ িছেলন এবং MIT
এধরেনর অকালপক্ক ছাতর্েদর ঘটনায় সাধারনত পিুলশেক না েডেক তােদরেক বকৃ্ততা
েদওয়ার জনয্ ডােক, িকনু্ত অ◌্যারেনর েক্ষেতর্ তারা পিুলশেকই েডেকেছ। আিম
আমার বনু্ধ েজফ িশলারেক েফান কেরিছলাম, িযিন MIT েনটওয়াকর্  চালােতন এবং
িতিন আমােক িঠক এটাই বেলিছেলন। এিট শুধুমাতর্ তার অধীেন িছল না, নতুন েকউ
কাজকমর্ পিরচালনা করিছেলন এবং একবার পিুলশেক ডাকা হেয় েগেল আর িফিরেয়
েদবার সুেযাগ থােক না। যা একবার হেয় েগেছ তা হেয় েগেছ।
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পিুলশ মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ অ◌্যাটিনর্েক এটা হস্তান্তর কেরিছল, িযিন এই মামলার
উদাহরণ েদওয়ার িসদ্ধান্ত িনেয়িছেলন এবং ১৩িট গুরুরতর অপরােধ অ◌্যারনেক
অিভযকু্ত কেরিছেলন। এই অিভেযােগর পিরণিত িছল িবশাল জিরমানা এবং কেয়ক
দশেকর েজলজীবন। আমার মেন হয়, অ◌্যারেনর জনয্ সবেচেয় ভয়াবহ িবষয় িছল
এটা েয, িতিন একজন গুরুতর অপরাধী এবং েভাট েদওয়ার অিধকার হািরেয়েছন।
তথাকিথত হয্াকােরর জনয্ একিট মুিক্তর পরবতর্ ী সাধারণ শতর্ িট হল েয, আপিন আর
েকানও কিম্পউটার বা ইন্টারেনট স্পশর্ করেত পারেবন না, তার মেতা কােরার কােছ এ
এক ভয়াবহ শতর্ । মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ অ◌্যাটিনর্ এই সব বয্বস্থা গর্হেণর জনয্ বাধয্ এবং
দঢৃ়পর্িতজ্ঞ িছল এবং অ◌্যারেনর অ◌্যাটিনর্েক বেলিছেলন কারাগাের পাঠােনার
দরখােস্তর সােথ েকানও সমেঝাতা করা হেব না।

অ◌্যারন েকবলমাতর্ পর্চুর সংখয্ক িনবন্ধ ডাউনেলাড কেরিছেলন। িনবন্ধ
ডাউনেলাড করার অনমুিত JSTOR পিরেষবা সব্ীকৃত। কয্াম্পাস-ওয়াইড পিরেষবার
অংশ িহসােব েয েকানও ছাতর্েক JSTOR জানর্াল িনবন্ধ পড়েত েদওয়া হেয়িছল।
সমসয্াটা হল েয অ◌্যারন খুব দর্ুত পেড়িছেলন। এিট এখনও আমােক িবরক্ত কের
েয, এটােক একটা অপরাধ িহেসেব দাঁড় করােনা হেয়েছ।

অ◌্যারন এই িনবন্ধগুিল পর্কাশ কেরন িন, যিদও মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র অ◌্যাটিনর্
েজনােরেলর এই িবষয়িট সম্পেকর্  িনিশ্চত িছেলন েয এই ঘটনািট আসেল কী ঘটেত
চেলিছল। িকনু্ত আিম এেত িবশব্াসী িছলাম না। যখন অ◌্যারন PACER ডক্স
ডাউনেলাড কেরন, তখন িতিন তার কাছ েথেক সিরেয় েফেল এবং পর্কাশ করার জনয্
আমােক েসটা হস্তান্তর কের েদন। িতিন সাভর্ ার চালােতন না, িতিন আমার মত
মানেুষর ওপর ভরসা করেতন। িতিন JSTOR ডাটা পর্কােশর েকান পদেক্ষপ েননিন।

সম্ভবত িতিন পরবতর্ ীেত এই িনবন্ধগুিল পর্কাশ করার পদেক্ষপ গর্হণ কেরিছেলন, িকনু্ত
তার েকানরূপ পর্মাণ িছল না এবং িতিন অবশয্ই আিম বা েনটমারফৎ আমার মেতা
অনয্ অেনক বনু্ধেদর মেধয্ েকােনা একজেনর সােথ কথা না বেল এই পদেক্ষপগুিল
গর্হণ করেতন না।

িতিন এর আেগ ওেয়স্ট েথেক িবপলু সংখয্ক আইিন জানর্াল িনবন্ধ ডাউনেলাড
কেরেছন এবং িতিন েসগুেলা পর্কাশ কেরন িন। পিরবেতর্ , িতিন িনবন্ধগুিলর উপর
একিট বড় েডটা িবেশ্লষণ কেরেছন এবং েসিমনাের গেবষণা পতর্ িহেসেব সহ সহ-
িনবিন্ধত কেরেছন, েদিখেয়েছন েয কীভােব আইেনর অধয্াপকরা পর্ায়শই
কেপর্ােরটেদর সব্াথর্ রক্ষােথর্ িবিভন্ন িবষেয় তােদর পেক্ষ েলখার িবিনমেয় তােদর কাছ
েথেক অনদুান েপেয়েছন, েযমন দষূেণর আইিন দায় ইতয্ািদ এবং এই িনবন্ধগুিলেক
আদালেত মামলার েক্ষেতর্ও বয্বহার করা হেয়েছ।

অ◌্যারন আমােদর উভেয়র ঘিনষ্ঠ বনু্ধ েক্ল জনসনেক বেলিছেলন েয, িতিন জলবায়ু
পিরবতর্ েনর গেবষণায় দনুর্ীিত পর্মােণর জনয্ JSTOR িনবন্ধগুিল িবেশ্লষণ করেত
যােচ্ছন। অ◌্যারেনর েগর্ফতার হওয়ার পর েক্ল েক যা বেলিছেলন, েক্ল এতগুেলা
বছর পের কেথাপকথনিট যতটুকু মেন রাখেত েপেরেছন, েসই অনযুায়ী "একদম, েডটা
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মুক্ত হওয়া উিচত, তেব আিম জলবায়ু পিরবতর্ েনর িনবন্ধগুিলর ওপর আিথর্ক তছরুপ
এর ওপর একটা িবেশ্লষণ করেত চাইিছ।" এটা অ◌্যারন এর মতই েশানােচ্ছ।

অ◌্যারেনর েগর্ফতার আমােক পর্যিুক্তগত স্টয্ান্ডােডর্ র িবষেয় গভীর মগ্নতার িদেক
েঠেল েদয়, আিম ভাল ঘুমােত পারিছলাম না এবং আিম অসংখয্ রাতেজেগ শুধু
পড়েত থাকতাম। ২০১৩ সােলর জানযু়ািরেত যখন অ◌্যারন আত্মহতয্া করেলা,
তখন সমগর্ ইন্টারেনট দঃুখ পর্কাশ কেরিছল, িবেশষত আমােদর মেধয্ যারা তাঁর সােথ
কাজ করার িবেশষ সুেযাগ এবং সম্মান েপেয়িছেলন। আিম এখনও েশাকাহত হেয়
আিছ।

িহন্দ সব্রাজিহন্দ সব্রাজ

িহন্দ সব্রাজ নােম বইিট ১৯০৯ সােল গান্ধী িলেখিছেলন। িতিন লন্ডন েথেক েনৗকায়
িফের আসিছেলন এবং দিক্ষণ আিফর্কায় আরও েবিশ গুরুতর কাজ করেত
চাইিছেলন, তার সতয্াগর্হ পর্চার অিভযানিটেক মহৎ কষ্ট ও তয্ােগর িবিনমেয় এক
সফল পিরণােম পিরণত করেত চাইিছেলন। আমার মেন হয়, গান্ধী যা িবশব্াস যা িকছু
করেতন তা সরাসির েপেত চাইেতন। এসএস িকেডানান পর্াসােদ ৯ িদন ধের গান্ধী
একাগর্ভােব িলেখ েগেলন। যখন তার ডান হাত কাঁপেত লাগল, তখন িতিন তাঁর বাম
হাত িদেয় িলখেত থাকেলন। বইিট পর্কাশ করার সময় িতিন পর্চ্ছেদ বড় বড় হরেফ
িলেখ িদেলন "েকােনা অিধকারই সংরিক্ষত নয়"।

বইিট এক আশ্চযর্ ক্ষমতাসম্পন্ন বই। গান্ধীর অেনক ভাবনা িছল, যার মেধয্ কেয়কিট
তার বনু্ধেদর েবাধগময্ িছল, বািকগুিল তা নয়। েনহরু এবং ঠাকুর কখেনাই তাঁর বই
পছন্দ কেরন িন। বইেয় এমন িকছু ধারণা আেছ েযগুিলেক আজ আমার এক উন্মাদনা
বেল মেন হেচ্ছ, েযমন "হাসপাতালগুিল হল পাপ পর্চােরর সংস্থা", িকনু্ত এমন এক
কেঠার বক্তেবয্র পেরও একজনেক অবশয্ই সব্ীকার করেত হেব েয বাপরু িকছু বক্তবয্
িছল। আপিন বইেয়র সব শেব্দর সােথ একমত না হেলও এিট ভারত এবং ভারতীয়েদর
মুেখামুিখ সমসয্াগুিলর একিট গুরুতর বাধয্তামূলক সূিচ উপস্থাপন কের এবং েসই
সমসয্াগুিল েমাকািবলা করার একিট বাধয্তামূলক তত্তব্ উপস্থাপন কের।

গান্ধী একিট উত্তর িদেলন। সম্ভবত এই সিঠক উত্তর িছল না, তেব এটা অবশয্ই
একমাতর্ উত্তর িছল না। িকনু্ত এিট একিট সুসংগত উত্তর িছল এবং এিট সম্ভবত িবেশব্র
পর্থম েমৗিলক পিরবতর্ন কাযর্করী করার ওপর পর্থম পণুর্াঙ্গ িববৃিত। িতিন পিরবতর্ন
িকভােব ঘটােত হেব েসই পর্সেঙ্গ বারবার বেলেছন এবং তাঁর ১০০িট খেন্ডর সংগর্হ
তাঁর অসাধারণ ভাবনা এবং রচনাৈশিল পর্কাশ কের। িকনু্ত আমার েক্ষেতর্ মুদর্ণতুলয্
শিক্তশালী বাতর্ াবাহক িহন্দ সব্রাজ সবসময় আমার বইেয়র তােক থােক। এিট পর্মাণ
কের েয একিট পয্াম্ফেলেটর শিক্ত িক হেত পাের এবং েসজনয্ পর্েতয্েকর কােছই এই
ভাবনা পর্চােরর জনয্ িপর্ন্টার থাকা উিচত।

েযিদন েথেক আিম পর্থম িহন্দ সব্রাজ পেড়িছ, "েকাড সব্রাজ" এর শব্দগুিল আমার
মাথার চারিদেক ঘুরেছ। ভারতীয় সব্-শাসন এবং িহন্দ সব্রােজর ভাবনা - দিুটই খুব দঢৃ়
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এবং বড় লক্ষয্। েবশ খািনকটা অনেুপর্রণাদায়ক তেব অজর্নেযাগয্ও বেট। খািনকটা
বাস্তব। খািনকটা কংিকর্ট। এিট সব্াধীনতার লড়াইেয়র অনয্তম পর্ধান পর্তীক। শেব্দর
গুরুতব্ রেয়েছ আর "িহন্দ সব্রাজ" শব্দিট যারা একবার শুেনেছন তােদর কােছ
তাত্ক্ষিণকভােব এর এক অথর্ আেছ। েকােনা এক মহৎ সাধারণ লেক্ষয্র পর্তীক হেয়
ওেঠ শব্দ।

গান্ধী আমােদর কােছ অনয্ানয্ ভাবনারও পিরচয় েরেখিছেলন। সতয্াগর্হ এক সংগর্াম,
তেব সমস্ত ভােলা িকছুর িবরুেদ্ধ েযনেতনপর্কােরণ িনরথর্ক সংগর্াম নয়। সতয্াগর্হ
সংগর্াম এমন িনিদর্ষ্ট এক ধরেনর সংগর্াম, যার একিট সুিনিদর্ষ্ট লক্ষয্ আেছ, েযমন
িনিদর্ষ্ট িবধােনর পর্িতবােদ লবণ ৈতির করা।

একিট সতয্াগর্েহর জনয্ গভীর পর্সু্তিত পর্েয়াজন, িবষয়িট সম্পেকর্  জনসাধারেণর
িনেজেদরেক িশিক্ষত করা আবশয্ক। একিট সতয্াগর্েহর জনয্ নীিত পর্েয়াজন: গান্ধী
সমুেদর্র িদেক যাতর্া করার আেগ, িতিন তাঁর অিভপর্ােয়র কথা ভাইসরয়েক
জািনেয়িছেলন। একিট সতয্াগর্হ অবশয্ই লক্ষয্েভদী থাকেত হেব: পর্থম লক্ষয্ অজর্েনর
পের, এেক েকউ আর পর্সািরত কের না। একটায় িবজয় েঘাষণা কেরই তারা অনয্
িকছুর িদেক চেল যায়। সবেচেয় গুরুতব্পণূর্ হল, সতয্াগর্হ পর্চার সব্রােজর মেতা বৃহৎ
লেক্ষয্র পর্িত হওয়া উিচত।

এই িশক্ষাগুিল গান্ধীর কাছ েথেকই দিক্ষণ আিফর্কা এবং ভারেত ছিড়েয় িগেয়িছল।
এই িশক্ষাগুিল গান্ধীর েথেকই ময্ােন্ডলা, েকিনয়াটা ও নকুর্মাহ সহ সমস্ত আিফর্কায়
ছিড়েয় পেড়িছল। এই িশক্ষাগুিল গান্ধীর েথেকই িকং এর মেধয্ এবং আেমিরকায়
জািতগত নয্ায়িবচােরর লড়াইেয় ছিড়েয় িগেয়িছল। এই িশক্ষাগুিলই িবেশব্র পিরবতর্ন
ঘিটেয়েছ।

একিট পর্তীক এবং লক্ষয্ িহসােব েকাড সব্রাজএকিট পর্তীক এবং লক্ষয্ িহসােব েকাড সব্রাজ

আমার কােছ সব্রাজ েকাড মােন আমােদর িবিধর খাতা সবসময় েখালা থাকা উিচত।
ইন্টারেনট িবশব্েক পিরবিতর্ত কেরেছ এবং এিট ওেপন েসাসর্ সফ্টওয়য্ার ও ওেপন
েপর্ােটাকলগুিলর মাধেম িবেশব্র পিরবতর্ন ঘিটেয়েছ। সবাই জােনন েয যখন তারা
েপর্ােটাকেলর চশমা, যা সবার পড়ার জনয্ উপলব্ধ তা িদেয় পেড়ন তখন েকমন সময়
লােগ, যখন ইন্টারেনট কাজ কের।

ইন্টারেনট েকােনা জ্ঞাত পিরণাম িছল না। আিম যখন ১৯৮০ এর দশেক ইন্টারেনেট
কাজ শুরু কির, তখন েবশ কেয়কিট েনটওয়াকর্  িছল। এেদর একিটেক গেড় েতালা
হেয়েছ আন্তজর্ািতক মানিনধর্ারক পর্িতষ্ঠােনর েনতৃেতব্র অধীেন এবং বড় কেপর্ােরট ও
সরকারী েখেলায়াড়েদর সহায়তার েজাের। এেক ওেপন িসেস্টম ইন্টারকােনকশন
(OSI) বলা হত এবং তারা েয মেডলিট গর্হণ কেরিছল তা আমরা এখনও স্টয্ান্ডাডর্
বিডেক বয্বহার করেত েদখেত পািচ্ছ। েপর্ােটাকেলর ৈবিশষ্টয্গুিলেক একিট
কেঠারভােব িনয়িন্তর্ত পর্িকর্য়ার মেধয্ িদেয় গেড় েতালা হেয়িছল এবং এর ফলসব্রূপ

েকাড সব্রােজর উপর েনাটেকাড সব্রােজর উপর েনাট

161



নিথগুিল কর্য়মূলয্ অতয্ন্ত বয্য়বহুল িছল এবং েকানও বয্িক্তগত পেক্ষর লাইেসন্স
ছাড়াই মুক্তভােব অনিুলিপ করা েযত না।

আিম েসই সময় কিম্পউটার েনটওয়াকর্  িবষেয় েপশাদার সহকারী বই িলেখিছলাম এবং
েসজনয্ আমায় অেনকগুিল "OSI" নিথপতর্গুিল িকনেত হেয়িছল। আিম কিম্পউটার
েটর্ড ময্াগািজেনর জনয্ কলাম িলখতাম এবং আমার েবিশরভাগ কলামগুিল
স্টয্ান্ডােডর্ র উচ্চ মূলয্ এবং বদ্ধ পর্িকর্য়া কীভােব নতুন পর্যিুক্তর ক্ষমতােক হতয্া করেছ,
তার ওপর িছল।

এিদেক, হঠাৎ কেরই ইিঞ্জিনয়ারেদর একিট ইন্টারেনট ইিঞ্জিনয়ািরং টাস্ক েফাসর্ (ITEF)
গিঠত হয়। গর্ুপিট িছল সব্-সংগিঠত এবং সমস্ত েপর্ােটাকলগুিল িছল মুক্ত এবং অবােধ
উপলব্ধ। আেরা গুরুতব্পণূর্, এিট "কাযর্ েকাড" এর নীিতর উপর িভিত্ত কের িছল। এর
অথর্ হল আপিন েকানও ইন্টারেনট অপােরশেনর িকছু িদকেক স্টয্ান্ডাডর্  বানােনার
জনয্, েকােনা পর্স্তাব পর্েয়াগ কের বাস্তবািয়ত না করা অবিধ, আপিন একিট কিমিটর
সভােত তা েপশ করেত পারেবন না, েযমন ইেমল েহডারগুিলর ফমর্য্াট। ইন্টারেনট
েপর্ােটাকলগুিল পর্কৃতপেক্ষ কাযর্করী এমন িবষয়গুিলর উপর িভিত্ত কের ৈতির
হেয়িছল, েযখােন ওএসআই কেপর্ােরট এেজন্ডাগুিলর উপর িভিত্ত কের িছল।

ইন্টারেনট েপর্ােটাকল সুয্টগুিলেত আমার অবদান িছল খুব কম, িকনু্ত আিম ITEF
-েত অেনক সময় কািটেয়িছ এবং পর্শাসিনক িবষেয় কাজ েশষ কেরিছলাম। আিম
মািকর্ ন েগােয়ন্দা সংস্থা এবং অনয্ানয্ সংস্থার সরকাির পৃষ্ঠেপাষকেদর কাছ েথেক
সংস্থািটর চূড়ান্ত িনয়ন্তর্ণেক সংগিঠত কের এমন একিট েগাষ্ঠীর অংশ িছলাম, যারা
এখনও ইন্টারেনট আিকর্ েটকচার েবােডর্ র মেতা আমােদর সুপারভাইজরী সংস্থাগুিল
িনযকু্ত কের এবং পর্শাসিনক মেডেলর উেল্টা িদেক এিগেয় যােচ্ছ ।

আমরা মূল নীিতগুেলার িদেক দর্ুত এিগেয় যািচ্ছলাম, েযমন সভােত েযাগ েদওয়া
েলােকরা তােদর িনজসব্ মতামত পর্কাশ করেছ, তােদর িনেয়াগকতর্ ােদর নয়। েকউ
অংশগর্হণ করেত পােরন, েকােনা আেবদন বা সদসয্পদ এর বয্াপার িছল না। আিম
এখনও আমার সহকমর্ী মাশর্াল িটর সেঙ্গ ITEF ডাটােবস ৈতিরর জনয্, বতর্ মােনও
বয্বহৃত স্টয্ান্ডােডর্ র সম্পাদকীয় ভাষােত, পযর্াপ্ত নিথপতর্ সংগর্েহর িপছেন যেথষ্ট সময়
বয্য় করিছ।

ইন্টারেনট ওএসআইেয়র িবরুেদ্ধ লড়াইেয় জয়লাভ কেরেছ। আমরা েদেখিছ যখনই
আপাতভােব েকােনা অবাধয্ সমসয্া সমাধােনর অেযাগয্ হেয় ওেঠ, তখনই আমােদর
ওেপন েনটওয়াকর্ িট িকছু না িকছু সমাধান খুেঁজ েবর কের, আর এেলাপাথািড় েকােনা
একজন স্নাতক ছাতর্ িকছু ভােলা উপায় িনেয় হািজর হেয় যায়। ইন্টারেনট আমােদর
সবেচেয় সাহসী সব্েপ্নরও বাইের চেল েগেছ, িকনু্ত আমােদর কৃিতেতব্র জনয্ই আমরা
েসই পর্গিতর পেথ বাধা না হেয় দাঁড়ােনার জনয্ কষ্ট সহয্ কেরিছ। ওএসআই দলিট েসই
িশক্ষািট গর্হণ কেরিন এবং তারা এখন ইিতহােসর একিট পাদটীকা পিরণত হেয়েছ।

…
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েকাড সব্রাজ ইন্টারেনেটর জনয্ বাস্তবািয়ত হেয়েছ, যিদও আমরা এখন কর্মবধর্মান
েদওয়ালেঘরা বাগােনর সম্মুখীন হিচ্ছ। আপিন যিদ িলনাক্স বয্বহার কেরন, তেব
আপিন েদখেত পােবন আপনার কিম্পউটারিট কীভােব তা পিরচালনা কের িকনু্ত
আপিন আপনার আইেফােনর েসাসর্ েকাডিট েদখেত পারেবন না। েনেটর জনয্
েপর্ােটাকেলর চশমা েখালা আেছ, িকনু্ত কর্মবধর্মানভােব, পিরেষবাগুিল বৃহৎ
েকন্দর্ীভূত ক্লাউড পিরেষবািদর িদেক স্থানান্তিরত হেচ্ছ। আমরা ধারাবািহকভােব েনেটর
িনরেপক্ষতার িবরুেদ্ধ লড়াই চািলেয় যািচ্ছ, যিদও ইন্টারেনেটর েবিশরভাগই মুক্ত
থাকেছ, এভােবই এটা রাখার জনয্ আমােদর লড়াই চালােত হেব। তথািপ, জাল
সংবাদ, আপিত্তকর বট এবং েনটেক িবিচ্ছন্ন এবং বন্ধ করার পর্েচষ্টা সহ এমন
অেনকগুিল উপসগর্ িনেয় ইন্টারেনট আজ অেনক েবিশ আকর্মেণর মুেখামুিখ।

আমােদর অবশয্ই মুক্ত েনেটর তুলনায় েবিশ িকছুর পর্িত দিৃষ্ট িনেক্ষপ করেত হেব,
আমােদর অবশয্ই েসই একই নীিতগুিলেক অবশয্ই আমােদর জীবেনর অনয্ানয্
অংশগুিলেতও পর্েয়াগ করেত হেব। েকাড সব্রাজ আইন েক্ষেতর্ও পর্েযাজয্। আমরা
িনেজেদরেক পিরচালনা করার জনয্ েয আইনগুিল েবেছ েনব তাই যিদ বয্বহািরক
েক্ষেতর্ অসম্পূণর্, পর্যিুক্তগত ভােব দবুর্ল এবং বয্য়বহুল হয়, তাহেল আমরা কীভােব
সিতয্কােরর গণতন্তর্ েপেত পাির? এমনকী আইনজীিবরা িবেকর্তােদর দব্ারা পিরচািলত
মান্ধাতার আমেলর এই পদ্ধিতর জনয্ েভাগািন্ত েভাগ কের, এমনই এক েকাম্পািন যা
জিজর্য়ার আইনগুিলর একেচিটয়া পর্ািপ্তর অিধকার দািব কের, িকনু্ত পর্যিুক্তগত ভােব
দবুর্ল সফ্টওয়য্ার এবং বয্বহােরর পর্চুর শতর্ াবলী িদেয় পর্ািপ্ত সব্ীকার করেত হয়। এমনিক
মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র েফডােরল আদালেতর পর্ািপ্তর মেতা জনপিরেষবাগুিলও যেথষ্ট
পিরমােণ অপযর্াপ্ত, এক বয্য়বহুল নগদ িনবেন্ধর িপছেন লুিকেয় রেয়েছ, েযমন একিট
সম্পূণর্ েজলা আদালেতর েগাপনীয়তা লঙ্ঘেনর ওপর একিট অনসুন্ধান করার জনয্
ডাউনেলাড করার মেতা সাধারণ কাজগুিলেকও অসম্ভব কের েতােল।

আিম মেন কির েকাড সব্রাজ ইন্টারেনট এবং আইেনর েচেয়ও অেনক েবিশ দেূর চেল
েগেছ, আর পর্যিুক্তগত স্টয্ান্ডাডর্  এর সব্াধীনতার জনয্ আমােদর লড়াই এরই একটা
উদাহরণ। আমােদর িবশব্ একিট কর্মবধর্মান পর্যিুক্তশীল হেয় উঠেছ এবং এটা আমােদর
গুরুতব্পণূর্ পিরকাঠােমাগত কাজ িকভােব চেল তা েবাঝা গুরুতব্পণূর্। স্টয্ান্ডাডর্ গুিল
কীভােব কাজ করেত হয় তার সাধারণ ঐকয্মতেক উপস্থাপন কের এবং েকাড সব্রাজ
বলেছ েয যিদ একিট স্টয্ান্ডাডর্  অথর্বহ হয়, তেব সকেলর জনয্ এিট পড়ার এবং বলার
উপলব্ধ থাকা আবশয্ক। একিট বয্িক্তগত স্টয্ান্ডাডর্  একিট বয্িক্তগত আইন িহসােব
অেনক অথর্হীন হেয় যায়।

আিম এলা ভােটর কথাগুেলা মেন পেড়, িতিন আমােদর বলেতন আমােদর লেক্ষয্র
পর্িত আমােদর উচ্চাকাঙ্ক্ষী হেত হেব। আমােদর িবশব্ শািন্ত জনয্ কাজ করেত হেব,
যিদও এটা শীঘর্ই চেল আসেব এমন আমরা িবশব্াস কির না, এমনিক যিদ আমরা
িবশব্াস নাও কির েয এটা কখেনাই আসেব না। আমরা পর্েচষ্টা করা আবশয্ক।

জ্ঞান পর্ািপ্ত একিট উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষয্। আমােদর তার জনয্ কাজ করেত হেব। এবং,
েযমন ভারেতর ভিবষয্ৎ এর জনয্ িহন্দ সব্রােজর মেতা বৃহত্তর আকািঙ্ক্ষত লক্ষয্গুিলর
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একসােথ সম্পৃক্ত কেরই ভাবেত হেব। আমার মেন হয় আমরা জ্ঞােনর সবর্জনীন
পর্ািপ্তর অনসুিন্ধৎসার সােথই সব্রাজ েকাডিটেক িমিলত করেত পাির। যিদ আমােদর
কােছ সব্রাজ েকাড না থােক, তাহেল আমােদর কােছ জ্ঞান পর্ািপ্ত থাকেব না। যিদ
আপনার েকানও পর্কাশয্ আইেনর বই না থােক, তেব আপিন কখনই তেথয্র
গণতািন্তর্কীকরণ করেত পারেবন না। গণতেন্তর্র মেধয্ জনসাধারণ তােদর িনেজেদর
ভাগয্ িনয়ন্তর্ক।

একিট মন্তর্ িহেসেব সরকার খএকিট মন্তর্ িহেসেব সরকার খুলুলুুনন

বারাক ওবামা যখন অিফেস পর্েবশ করেলন তখন আিম দরূ েথেক একিট আকষর্ণীয়
ঘটনা েদেখিছ। কেয়ক বছর ধের, সরকারী তেথয্র জনয্ আমার লড়াইিট িসিলকন
ভয্ািলেত অদু্ভত এক িহসােব িবেবিচত হেয়িছল। িকনু্ত ওবামা পর্যিুক্তগত ক্ষমতায়
সরকারেক আরও ভাল করার জনয্ আশাবােদর বয্াপক এক ঝড় তুেলিছেলন। গুগল
এবং েফসবুেকর িসিনয়র ইিঞ্জিনয়াররা েহায়াইট হাউেসর সেঙ্গ কাজ করার জনয্
লাভজনক চাকির েছেড় চেল এেসিছেলন।

রাষ্টর্পিত একিট মুখয্ েটকেনালিজ অিফসার িনেয়াগ কেরিছেলন এবং এই পদািধকারী
িতনজনই আমার বনু্ধস্থানীয়। েডিভড েফেরেরার মেতা দরূদশর্ী কমর্কতর্ ােদর ওপর পেুরা
সংস্থার জাতীয় আকর্ াইভগুিল পিরচালনার দািয়তব্ভার েদওয়া হেয়িছল।
িরপাবিলকানরা কংেগর্েস েদৗড়ািচ্ছেলন, িকনু্ত তারা পর্যিুক্তেক আঁকেড় ধরেত চাইেছন
এমনটা মেন হেলও, কংেগর্সময্ান ডয্ােরল ইসয্া, িযিন আবার একজন কনসারেভিটভ
িরপাবিলকান কিমিটর েচয়ারময্ান, তার সােথ ঘিনষ্ঠভােব আমার মেতা একজন
উদাৈনিতক মানেুষর কাজ করার পর্তয্ক্ষ অিভজ্ঞতা থাকার ফেল, পর্চুর পিরমােণ
কংেগর্িসয়াল িভিডওর মুিক্তর পিরণিতটা আিম জািন।

আন্তজর্ািতকভােব, েহায়াইট হাউস দব্ারা একিট মুক্ত সরকারী অংশীদািরেতব্র জনয্
েজার পর্েচষ্টা চলিছল। বহু েদশ েথেক কমর্কতর্ ারা ঘন ঘন েদখা করিছেলন এবং মুক্ত
সরকাির পিরকল্পনা এবং লক্ষয্ পরূেণর ছক কষিছেলন। মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র পর্িতিট
যকু্তরাষ্টর্ীয় সংস্থােক একিট মুক্ত সরকাির পিরকল্পনা িনেয় আসেত হেব। সংস্থািট
কতগুেলা "েডটা েসট" জনসাধারেণর জনয্ েছেড়েছ তার উপর িভিত্ত কের তােদর
মযর্াদা েদওয়া শুরু হেব। সব্চ্ছতা হেয় ওেঠ মূল নীিতকথা। মুিক্ত একিট লক্ষয্ িছল।

সরকাির চাকিরেত আেরা পর্যিুক্ত আনেত, মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ একিট রাতারািত এক
িবরাট সংস্থা ৈতির কের, সরকাির িডিজটাল পিরেষবা, যা আধুিনক কিম্পউটার
েপর্াগর্ািমং এর মত সরাসির দশৃয্মান অনলাইন সরকারী পিরেষবািদেত িদেত শুরু কের।
এই নতুন পর্কিল্পত মািকর্ ন িডিজটাল সািভর্ েসর এর সােথ েজনােরল সািভর্ েসস
অ◌্যাডিমিনেস্টর্শন এ অবিস্থত "১৮এফ" নামক আেরকিট েগাষ্ঠীেক যকু্ত করা হেয়িছল
এবং শতশত উজ্জব্ল, তরুণ, অিভজ্ঞ পর্যিুক্তিবদেদর িদেয় এই েক্ষতর্ পরূণ করা
হেয়িছল। (পর্িতষ্ঠানিটর এমন অদু্ভত নামিট ১৮তম ও এফ রাস্তার েকাণায় অিফস
ভবেনর অবস্থান েথেক উেঠ আেস।)
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অ◌্যারন েসায়াজর্ েসই সময় পর্ায় একিট রচনা িলেখেছন, যা আিম একিট পিরিশষ্ট
িহসােব সংযকু্ত কেরিছ। িতিন সতকর্  কেরিছেলন েয একমাতর্ লক্ষয্ িহসােব সব্চ্ছতা িছল
ভর্ান্ত লক্ষয্ এবং আিম তার উেদব্গ ভাগ কের িনেয়িছ। যখন েকউ বলত, সরকাির
সব্চ্ছতার জনয্ একক মনস্তািত্তব্ক আকাঙ্ক্ষার কারেণ আিম এই কাজ করিছ, তখনই
আিম েরেগ িগেয় বােজ কথা বলতাম। আমায় ভুলভােব েনেবন না। আিম েকবলমাতর্
সরকারী সংস্থা নয়, বরং আমার মেতা জন দাতবয্ পর্িতষ্ঠানগুিলর আেরা কাযর্করী
অিভযােনর মাধয্ম িহসােবও সব্চ্ছতার উপর ভরসা রািখ। িকনু্ত, আিম মেন কির েয
উেদ্দেশয্ আমরা এটা করিছ, েসই উেদ্দেশয্ এটা ভুল পন্থা। সব্চ্ছতা একিট অস্পষ্ট
লক্ষয্, যা িনেজর ওপর দাঁিড়েয় আেছ, সতয্াগর্েহর কাযর্কর পর্চােরর জনয্ েয
িনিদর্ষ্টকরণ পর্েয়াজন েসখােন এটা েপৗঁছায় না। লক্ষয্ িহসােব সূযর্ােলােকর েচেয়ও
েবিশ িকছু আপনার পর্েয়াজন।

আিম যা মেন কেরিছ তা আিম কেরিছ কারণ এিট সরকারেক আরও ভােলাভােব কাজ
করেত সাহাযয্ করেব। সরকার কীভােব আইনেক তার িনেজর জনয্, আইনজীিবেদর
জনয্ এবং জনগেণর জনয্ সহজপর্াপয্ করেত পাের তার উিন্নিত সাধেন আিম আগর্হী
িছল। আিম কংেগর্েসর শুনািন অনলাইেন েচেয়িছলাম কারণ এিট সারা েদেশ
িশক্ষাথর্ীেদর িশক্ষার জনয্ একিট হািতয়ার িছল এবং এিট কংেগর্িস কমর্ীেদর জনয্ও
একিট ভাল কংেগর্স চালােনার পেক্ষ আরও সহজ কেরেছ।

মুক্ত সরকারী আেন্দালেনর সােথ আিম যা েপেয়িছ, তা হল একিট বড়সংখয্ক মানষু,
যারা চাইেছন এই বয্বস্থািটেক পিরবতর্ন করেত। পিরষ্কার কের বলেল, তারা অেনেক
অেনকিকছু অজর্ন কেরেছন। অভাবনীয় কােজর িদেক েদখুন, একিট েছাট্ট দল,
েসায়াট, িঠকাদারেদর জাহান্নাম েথেক healthcare.gov েক উদ্ধার কেরেছ। িকনু্ত,
অেনেক মেন কেরন েয অভয্ন্তরীণ পেথ একিট ক্লাব িছল, যিদ আপিন সরকােরর অংশ
না হন তেব আপিন সমাধানিটর অংশ নন। তােদর মেধয্ অেনেকই আমার সােথ কথা
বলেত িদব্ধােবাধ কেরন, তারা এই িনেয় িচিন্তত েয তারা সংগর্াম এবং েমৗিলক
পিরবতর্নেক জাপেট ধরেবন।

আমার মেন হয় সরকারেক কাযর্করী করেত আপনােক িভতের এবং বাইেরর উভয়
জায়গােতই পর্েয়াজন। আিম জন পিরেষবার েকৗশেলর দারুণ উপাসক, ভারত এবং
মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ উভয় েদেশই েযেকান িমশন িভিত্তক সংস্থােত যান, পর্যিুক্তগত
জ্ঞােনর গভীরতা এবং জনেসবার অঙ্গীকার েদখেল আপিন অবাক হেয় যােবন।

যাইেহাক, আমরা শুধুমাতর্ অভয্ন্তেরই সরকারেক েছেড় িদেত পাির না। আমরা
আমােদর সরকােরর মািলক এবং যিদ আমরা সিকর্য়ভােব তারা েযভােব চািলত হেচ্ছ
তােত অংশ িনেত না পাির, তারা তােদর সম্ভাবয্ লেক্ষয্ কখেনা েপৗঁছেত পারেব না।
একিট লক্ষয্ িহসােব সব্চ্ছতা যেথষ্ট নয়, আমরা আেরা িনিদর্ষ্ট হেত হেব। তাই, েকাড
সব্রাজ। এিট যিদ একিট আইন হয়, এটা পর্কাশয্ হেত হেব। এিট শুধু সব্চ্ছতার জনয্ই
সব্চ্ছতা নয়, এিট আমােদর আইনী এবং পর্যিুক্তগত পিরকাঠােমােক কাযর্করীভােব
কাযর্কর করার জনয্ একিট অতয্াবশয্ক সরঞ্জাম। এটা শুধু িভতর েথেক হেব না।
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েবশ কেয়ক বছর ধের, এটা মেন করা হেচ্ছ িভতর েথেকই একমাতর্ কাজ করার সম্ভব।
যকু্তরােজয্র সরকাির িডিজটাল পিরেষবািট পর্যিুক্ত জগেত সবর্জনীনভােব পর্শংিসত
হেয়েছ, িকনু্ত সরকােরর পিরবতর্ েনর পের এিট এখন শূনয্ বলয়। মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্,
মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র িডিজটাল পিরেষবা এবং ১৮এফ আইন পর্েণতা এবং িনবর্াহী শাখার
নীিতিনধর্ারকেদর মেনােযাগ বজায় রাখার জনয্ সংগর্াম করেছ। তারা দদুর্ান্ত কাজ
চািলেয় যােচ্ছ এবং আিম উভয় সংস্থার ভারপর্াপ্ত পর্শাসকেদর বয্িক্তগত বনু্ধ বেল মেন
কির এবং জনসাধারেণর েসবায় তােদর েবােধর পর্শংসা কির। িকনু্ত, তােদর বাইের
েথেক আমােদর সাহাযয্ পর্েয়াজন। আমরা সরকােরর হােত শুধুমাতর্ শাসেনর দায়
েছেড় িদেত পাির না। নাগিরক িহসােব এটা আমােদর দািয়তব্।

ভারেত একিট জ্ঞােনর এেজন্ডাভারেত একিট জ্ঞােনর এেজন্ডা

িডেসমব্র যত এিগেয় আসেছ আর ২০১৭ সালটা েশষ হেত চেলেছ, এই কেয়ক িদন
আিম িক করেত চাই তা েবাঝার েচষ্টা কের চেলিছ এবং আিম বুঝেত েপেরিছ েয,
আিম যা চাই তা হল ভারেত আেরা েবিশ কের কাজ করা। আিম খুব সব্াথর্পরতার
কারেণ এটা কির, এই িবশাল ও ৈবিচতর্য্ময় েদশ েথেক আিম অেনক িকছু িশিখ, েযমন
একিট সমৃদ্ধ ইিতহাস এবং পর্াণবন্ত মানষু। আিমও মেন কির সয্াম িপেতর্াদার সােথ
আমার কাজিট একিট পাথর্কয্ ৈতির করেত শুরু কেরেছ এবং তার মাধয্েম আিম
ভারেত আরও অেনক েলােকর সােথ েদখা কেরিছ, আিম িনিশ্চত েয তারা আমার
আজীবন বনু্ধ থাকেব।

ভিবষয্েতর কমর্সূচীর জনয্ একিট এেজন্ডা েপশ কের, এসমস্ত আেলাচনা কের আিম
এই বইিট বন্ধ কের িদেত চাই। িনেজর িচন্তাভাবনােক েগাছােনার জনয্ই আিম এটা
করলাম , িকনু্ত এই সংগর্ােম আমােদর সােথ অনয্রা েযাগ েদেব এমন আশা রািখ।

দশিট েক্ষতর্ রেয়েছ েযখােন আমার মেন হয় আমরা কাজ করেত পাির। এগুিলর মেধয্
েবিশরভাগ েক্ষেতর্ ইিতমেধয্ই কাজ চলেছ। আিম স্পষ্ট হেত চাই েয অনয্রা হয়েতা
আলাদা, িকনু্ত ভাল, তািলকা। আিম এই ১০িট েক্ষতর্েক েকান িনিদর্ষ্ট েপর্াগর্ােমর অংশ
িহসােব দািব করিছ না। আিম দঢৃ়ভােব িবশব্াস কির যখন গান্ধীজী বলেতন "পিরবিতর্ত
হও", তখন িতিন েবাঝােত েচেয়িছেলন েয মানষুেক শুধুমাতর্ কাজ করেত হেব এমনটা
নয়, জনগণেক অন্তমুর্খীও হেত হেব এবং অনয্রা কী করেব তা কখেনা বলা উিচত নয়।

১. পর্যিুক্তগত জ্ঞান। পর্থমিট, অবশয্ই পর্যিুক্তগত জ্ঞান পর্ািপ্তর জনয্ সংগর্াম, আদশর্
সতয্াগর্হ। এই েক্ষেতর্, এই পর্শ্নিট েকবলমাতর্ ভারেতরই নয়, সমগর্ িবেশব্ উেঠ এেসেছ।
আমােদর পর্কাশ করা স্টয্ান্ডাডর্ গুেলা লক্ষ লক্ষ মানষু বয্বহার করেছ, আমরা মািকর্ ন
যকু্তরাষ্টর্ এবং ভারেতর নাগিরকেদর জািনেয়িছ এবং এই তথয্গুিল আরও বয্াপকভােব
িবকিশত হওয়ার পর্েয়াজনীয়তা রেয়েছ তা স্পষ্ট।

আমরা িদিল্লর মাননীয় হাইেকাটর্  এবং মাননীয় ইউএস েকাটর্  অফ আিপেলর রােয়র
অেপক্ষায় আিছ, তেব আমােদর েকবল অেপক্ষা করার েচেয় আরও েবিশ িকছু করেত
হেব। আমােদর এই িবষয়গুিলেক মানেুষর মগেজর মেধয্ পর্েবশ করােত হেব যােত এই
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নিথপতর্, িশক্ষাথর্ী, ইিঞ্জিনয়ার, শহেরর কমর্কতর্ া সহ সাধারণ নাগিরকেদর সবাইেক
অবশয্ই বয্বহার কেত হেব। শুধুমাতর্ আমরা যিদ আমােদর আওয়াজ তুিল এবং দািব
কির েয আমােদর সমাজেক পিরচালনাকারী পর্যিুক্তগত আইনগুিলেক উপলব্ধ করেত
হেব, তেবই এিট বাস্তব হেয় উঠেব।

২. ভারেতর সবর্সাধারেণর জনয্ গর্ন্থাগার। িদব্তীয়ত, ভারেতর সবর্সাধারেণর জনয্
গর্ন্থাগাের বইগুিলেতেক উপলব্ধ করার কাজ চলেছ। অেনক কাজ করা বািক আেছ
এবং ভারেত সমস্ত গর্ন্থাগােরর উচ্চ-মােনর স্কয্ান করােনার একটা সম্ভাবনা রেয়েছ।
বতর্মান সংগর্েহর জনয্, সম্ভাবয্ শিক্তেক বয্বহারেযাগয্ করার জনয্ েমটােডটা িফিক্সং,
ভাঙা স্কয্ানগুিল েখাঁজ করা এবং আেরা সামগর্ী েযাগ করার জনয্ অেনকগুিল করা
দরকার। বইগুিলেত উন্নত অপিটকয্াল কয্ােরক্টার িরকগিনশন এর আেবদন করার জনয্
একিট িনদারুণ পর্েয়াজন আেছ।

যতটুকু আিম সরকােরর পর্েচষ্টার পর্শংসা কেরিছ তার ফলাফলই হল িডিজটাল
লাইেবর্রী অব ইিন্ডয়া, আিম িবশব্াস কির েয সমগর্ মহলটােকই পনুরায় িনণর্য় করা
উিচত। িবেশষ কের, কম েরেজািলউশেন স্কয্ান কের এবং এখােন অেনক পৃষ্ঠা
অনপুিস্থত এবং বাঁকা ভােব রেয়েছ। এই কারেণ সংগর্হিট অসম্পূণর্ হেয় আেছ এবং
এটােক অপিটকয্াল কয্ােরকটার দব্ারা িরকগিনশন করা কিঠন। ভারেত একিট পাবিলক
স্কয্ািনং েসন্টার থাকেত হেব, যা সবর্জনীন েডােমন উপকরণ ৈতির করেব, এিট
ভারেতর সমস্ত ভাষায় উপলব্ধ িবপলু সংখয্ক িশক্ষামূলক উপকরণ ৈতিরর জনয্ও েবশ
উপেযাগী হেব। আমােদর বতর্ মান সংগর্হ ৪০০,০০০ বই, তেব আমার অনমুান হল েয
আরও েজারােলা পর্েচষ্টায় কেয়ক লক্ষ বই স্কয্ান করা সম্ভব হেব। এই লক্ষয্িট পরূণ করা
িনিশ্চতভােবই সম্ভব এবং যা করেত শুধুমাতর্ কেয়ক বছর লাগেব। ভারেত িশক্ষার
ভিবষয্েত এিট একিট চমৎকার সংেযাজন হেব।

যখন েপর্িসেডন্ট ওবামা অিফেস পর্েবশ করেলন, তখন আিম জন পেডষ্টার কােছ
িগেয়িছলাম এবং আমরা একই িভিত্তর ওপর েপর্িসেডন্টেক একিট েখালা িচিঠ
পাঠালাম। আিম এই িচিঠিটেক একিট ওেয়বসাইেট ইেয়সউইকয্ানস্কান.অগর্ নােমর
েডােমন নাম িদেয় েরেখিছ, যা েপর্িসেডেন্টর "হয্াঁ আমরা পাির" পর্চার েস্লাগােনর
পিরেপর্িক্ষেত এেসিছল। এই িচিঠিটর মূল আকষর্ণ িছল "যিদ আমরা চাঁেদ একজন
মানষুেক পাঠােত পাির, তেব িনিশ্চতভােবই আমরা সাইবার েস্পেস লাইেবর্রী অফ
কংেগর্স লঞ্চ করেত পাির।" কারণ জন আমার সহ-েলখক িছেলন, পর্শাসন
আমােদরেক আিকর্ িভস্ট েডিভড েফেরেরার কাছ েথেক একিট চমৎকার উত্তর
িদেয়েছন, িকনু্ত পর্েচষ্টা েথেক ফলাফল িকছুই েবিরেয় আেস িন। আেমিরকার নতুন
িডিজটাল পাবিলক লাইেবর্রীেক এমন এক বৃহত্তর আকািঙ্ক্ষত লেক্ষয্র িদেক িনেয়
যাওয়ার জনয্ আিমও েবশ উদ্ধতভােবই েচষ্টা কেরিছ, িকনু্ত েকান লাভ হয় িন। এটা
আমার আশা েয ভারত এই চয্ােলঞ্জটা গর্হণ করেব এবং ভিবষয্েতর পর্জেন্মর িশক্ষার
জনয্ একিট জ্ঞানমিন্দর িনমর্াণ করেব।

৩. সরকােরর অনশুাসন। তৃতীয় পর্েচষ্টািট হল সরকারী জানর্ালগুিলর আধুিনকীকরণ,
যার ফেল সরকােরর মেধয্ এবং সরকারী সংবাদপতর্গুিলর মেতা এলাকায় তৃণমূল স্তের
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সমথর্ন ও গিতশীলতা েদখা যােচ্ছ। িকনু্ত এই েক্ষতর্িটর জনয্ উেল্লখেযাগয্ পর্েচষ্টা
পর্েয়াজন। সংবাদপতর্গুিলেক তােদর অতীেতর িনগূঢ় পর্যিুক্তগত ইন্টারেফেসর
সমসয্াগুিল েথেক উদ্ধার করা উিচত। এিগেয় যাওয়ার জনয্ আেরা গুরুতব্পণূর্ হল
সংবাদপতর্, আইন, িবিধ, আনষুিঙ্গক িবিধ এবং সরকােরর অনয্ানয্ সকল অনশুাসনেক
আরও বয্াপকভােব উপলব্ধ করা, যিদ একমাতর্ সরকাির কমর্কতর্ ারা এই উপকরণগুিলর
পর্চােরর কাজেক লাভজনক িহসােব েদেখন, তেবই এটা সম্ভব। আমােদর িনেজেদর
িশিক্ষত করার মেতাই, তােদর িশিক্ষত করাটাও পর্েয়াজন।

সরকাির অনশুাসনেক আরও বয্াপকভােব উপলব্ধ করেত আমরা দিুট পর্েচষ্টা িনেত
পাির। পর্থমিট পেুরাপিুর পর্যিুক্তগত, রােজয্র এবং েপৗরসভার সমস্ত েগেজটগুিল
পর্িতিবিমব্ত করা, যদ্দুর সম্ভব বতর্ মান অনলাইন ফাইলগুিলেক েপিরেয় ঐিতহািসক
সংস্করণগুিলেকও স্কয্ান করা। বতর্ মােন িবদয্মান অনলাইন েগেজটগুিলেক পর্িতিবিমব্ত
করার জনয্ েপর্াগর্ািমং এর কাজিট কিঠন, িকনু্ত একটু িনরন্তর পর্েচষ্টার মাধয্েমই অজর্ন
করা েযেত পাের।

আেরকিট কাজ যা কাযর্করী হেত পাের তা হল সরকার, আইন এবং পর্যিুক্ত জগেতর
অংশগর্হণকারীেদর একটা সেম্মলন, কংেগর্স বা অনয্ জমােয়েতর জনয্ একসােথ
সংগর্হ করা। সম্ভবত, সরকারী জানর্ালগুিলর িসেস্টম আধুিনকীকরণ এবং আইেনর
পর্চােরর জনয্, িকছু আইিন পিরবতর্ েনর পর্েয়াজনীয়তা রেয়েছ এবং এ িবষেয় েকান
সেন্দহ েনই েয িকছু পর্শাসিনক ও পদ্ধিতগত পিরবতর্ন পর্েয়াজন রেয়েছ। ভারেত যারা
সরকাির শাসনবয্বস্থার সেঙ্গ কাজ করেছ, তােদর একসেঙ্গ জেড়া কের এবং আেরা
অনয্ানয্ দক্ষ বয্িক্তেদর িনেয় এেস, েযমন যকু্তরােজয্র বয্বস্থােক সমােবিশত করা
বয্িক্তরা, িকছু মূতর্  বাস্তব পদেক্ষেপর জনয্ যেথষ্ট হেত পাের।

৪. িহন্দ সব্রাজ। চতুথর্ েক্ষতর্, িহন্দ সব্রােজর চমৎকার ও সমৃদ্ধ ইিতহাস নিথভুক্তকরণ
আমার বয্িক্তগতভােব িপর্য় এবং এই সংগর্েহ িকছু সংেযািজত করেত েপের আিম
িনেজ অতয্ন্ত আনিন্দত। এমনিক এখােনও িকছু সমসয্া রেয়েছ। পর্যিুক্তগত সীমাবদ্ধতা
এবং কিপরাইেটর দািব কের মহাত্মা গান্ধীর কাজগুিলেকও িনয়ন্তর্ণ করার পর্েচষ্টা
রেয়েছ। সব্াধীনতা সংগর্ােমর সম্পূণর্ েরকডর্  এবং অবশয্ই সমস্ত উত্স নিথ এবং
পর্িতষ্ঠাতা িপতােদর িববৃিত পাওয়া উিচত, িবেশষত যখন সামগর্ীগুিল সরকাির
তহিবেলর মাধয্েম সংগর্হ করা হিচ্ছল।

এমনিক সবরমতী আশর্ম গান্ধীিজর কােজর উপর কিপরাইট দািব কের এবং তােদর
বয্বহাের পর্যিুক্তগত সীমাবদ্ধতা আেরাপ কের। আিম যা কেরিছ তা পর্থেম আমায়
সব্ীকার করেত হেব, সংগৃহীত কােজর িপিডএফ ফাইলগুিল পাওয়ার মাতর্ই িনরাপত্তা
সীমাবদ্ধতা (যােত েলােকরা ভিলউম েথেক পৃষ্ঠাগুিল েবর করেত পাের) এবং
ওয়াটারমাকর্ গুিল আমায় সরােত হেয়িছল, যা পর্িতিট পৃষ্ঠায় িছল এবং আিম মেন কির
যা কাজটােক িবপযর্স্ত করেত পারত।

আিম আশর্মেক িচিঠ পািঠেয়, গান্ধী েপাটর্ ােলর িনেষধাজ্ঞা িবহীন অনিুলিপগুিলেক
আমােদর িনজসব্ িহন্দ সব্রাজ সংগর্েহ যকু্ত করেত অনেুরাধ কেরিছলাম, েযগুিল
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ওয়াটারমাকর্  এবং বয্বহােরর উপর পর্যিুক্তগত িনেষধাজ্ঞা িবহীন, আিম তােদর সােথ
এবং ভারেতর অনয্ানয্রা, যারা এই ঐিতহািসক উপাদানগুিলর তত্তব্াবধায়ক, তােদর
সােথ এই আেলাচনার িবষেয় আিম আশাবাদী। গুরুতব্পণূর্ ঐিতহািসক উপকরেণর
টর্ািস্ট যারা ভারত। আিম এই সীমাবদ্ধতাগুিলর কেয়কিট কারণ বুঝেত পাির, যা
আসেল এই কােজর অখণ্ডতা রক্ষা করা এবং তােদর অপবয্বহার েথেক রক্ষা করার
একান্ত এবং আন্তিরক ইচ্ছা। িকনু্ত, আিম মেন হয় না েয, এই ঐিতহািসক কাজগুিল
তালাবন্দী কের রাখেলই অপবয্বহার েরাধ করা যােব, বরং তা েকবল ৈবধ বয্বহারেকই
িনরুৎসািহত করেব। আিম িবশব্াস কির, আগামী কেয়ক বছের আমরা এই আেলাচনা
বারবার করব কারণ আমরা সবাই একিট সাধারণ লেক্ষয্ কাজ করিছ।

৫. ভারেতর একিট আেলাকিচতর্ েরকডর্ । পঞ্চম েক্ষতর্, যা আমার মেত ভারেত একিট
ভাল আেলাকিচতর্ েরকডর্  সরবরাহ করার কাজ আমােদর করা উিচত। তথয্মন্তর্েক
আমরা েয ছিবগুিল খুেঁজ পাই েসগুিল কম েরেজািলউশেনর, তবুও েসগুিল দশর্নীয়।
সারা ভারেত তালাবন্ধ হেয় থাকা পর্চুর েফােটাগর্ািফক সংগর্হশালা রেয়েছ, অেনক
েক্ষেতর্ হাই-েরেজািলউশন স্কয্ানগুিল েকবল টাকার েদওয়ােলর আড়ােল চাপা
রেয়েছ। িবর্িটশ লাইেবর্িরর মেতা স্থানগুিলেত িবস্ময়কর সংগর্হ রেয়েছ।

আিম মেন কির, একিট উপযকু্ত লক্ষয্ হেচ্ছ েবিশ েরেজািলউশেনর ফেটাগর্াফগুিলর
েডটােবস ৈতির করা, যা মুদর্ণ েথেক ওেয়ব দেুক্ষেতর্ই বয্বহােরর জনয্ উপেযাগী এবং
েয েডটােবসিট েকােনা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই বয্বহােরর জনয্ উপলব্ধ হেব। এটা কিঠন
কাজ নয়। উদাহরণসব্রূপ, তথয্মন্তর্েকর েফােটাগর্ািফক েরকডর্ েক আেরা সহেজই
উপলব্ধ করা েযেত পাের এবং এর বয্বহারেক সীিমত করার েকান কারণ েনই।

৬. অল ইিন্ডয়া েরিডও। ষষ্ঠ, গান্ধীজীর জীবেনর েশষ বছের অল ইিন্ডয়া েরিডওেত
১২৯িট বকৃ্ততা খুেঁজ েপেয় আিম অবাক হেয়িছ। অবশয্ই, অল ইিন্ডয়া েরিডও এর
ভাণ্ডাের আেরা অেনক িকছু আেছ। েসই সমস্ত সম্পেদর কেয়কিট গােনর বািণিজয্ক
িসিড বা অনয্ানয্ উপকরণ িহসােব মুিক্ত েপেয়েছ। অল ইিন্ডয়া েরিডও সরকােরর
একিট মূল অংশ িছল এবং যদ্দুর মেন হেচ্ছ েয এই সংরক্ষণাগারগুিলেক বয্াপকভােব
বয্বহােরর জনয্ উপলব্ধ করার েক্ষেতর্ অতয্ন্ত আগর্হী হেব।

৭. ভারেতর িভিডও েরকডর্ । সপ্তম, অিডও আকর্ াইভগুিলর সােথ ঘিনষ্ঠভােব
সম্পিকর্ ত, িভিডও আকর্ াইভগুিল। আমরা ‘ভারত এক েখাঁজ’ এর ৫৩িট পবর্ েপাস্ট
কেরিছ এবং এিট পর্থম পর্চােরর তুলনায় এখন েবশ জনিপর্য় এবং পর্াসিঙ্গক। েকন
রামায়ণ েপাস্ট হেব না? অথবা হাজার হাজার অনয্ানয্ চমৎকার গান, নাচ, িশল্প,
সংসৃ্কিতর উদযাপন ও ইিতহাস পর্েযািজত হেব না? অল ইিন্ডয়া েরিডও মত দরূদশর্ন,
দীঘর্িদন ধের সরকােরর অংশ িছল। এখন, এিট একিট সব্িনভর্র সংস্থা, িকনু্ত এর একিট
গণমুখী লক্ষয্ আেছ।

দরূদশর্ন ছাড়াও, সারা ভারেত িভিডওর অনয্ানয্ সংরক্ষণাগার রেয়েছ যা আরও
সহেজই উপলব্ধ হেত পাের। মািকর্ ন জাতীয় সংরক্ষণাগারগুিলর সােথ আমার
অিভজ্ঞতা হল েয, িভিডওগুিল সংরক্ষণ করার জনয্ িনযকু্ত কমর্ীরা তােদর কােজর
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আেরা িবসৃ্তত বয্বহার েদখেত আগর্হী। যখন আমােদর েসব্চ্ছােসবকরা ৬,০০০ িভিডও
অনিুলিপ কেরন এবং ৭৫ িমিলয়েনরও েবিশ মানেুষর জনয্ েসগুিলেক উপলব্ধ কেরন,
তখন সংরক্ষণাগার কমর্ীরা েরামািঞ্চত হেয় যান। সংরক্ষণাগারগুিলর অথর্ উপাজর্েনর
কথা েভেব কখেনা কখেনা িকছু অনয্ায়ভােব িভিডওেক লুিকেয় রাখা হয়, িকনু্ত
এইভােব বয্াপক িবতরণও ক্ষিতগর্স্ত হয়, এমনিক েকােনা উেল্লখেযাগয্ পিরমাণ
অেথর্াপাজর্নও হয় না এবং আমােদর ইিতহাসেক উেদ্দশয্পর্েণািদতভােব লুিকেয় রাখা
কখেনা জনসাধারণেক সিঠক পিরেষবা িদেত পাের না।

সম্ভাবয্ সবেচেয় উন্নত মােনর িভিডও, ফেটাগর্াফ এবং অিডও উপলব্ধ করার আরও
একিট িদক রেয়েছ। েকানও সংবাদ বা চ িনমর্াণ অথবা েকােনা এক উচ্চ-মােনর
ময্াগািজেনর িনবন্ধ পিরেবশেনর জনয্ সবেচেয় কিঠন অংশ হল িফেল্মর জনয্ "িব-
েরাল" বা মুদর্েণর জনয্ "স্টক ফেটা" িনবর্াচন করা। আপিন যিদ ভর্মণ বৃত্তান্ত েলেখন,
তেব আপিন তাজমহেলর একিট ছিব চাইেবন। আপিন যিদ ভারত সম্পেকর্  েকােনা
চলিচ্চতর্ িনমর্াণ কেরন তেব আপিন েনহরুর ফুেটজ চাইেত পােরন। ঐিতহািসক
উপকরেণর এই ধরেনর পর্ািপ্ত পর্ায়শই েবশ কিঠন।

ঐিতহািসক েরকেডর্ র সাধারণ সারবসু্তেক িডিজটাইজ কের এবং েসই তথয্েক
িবনামূেলয্ এবং সীমাহীন বয্বহােরর জনয্ উপলব্ধ কের, সরকার বিলউড, সংবাদ
মাধয্ম, সমস্ত েছাট্ট সব্াধীন চলিচ্চতর্ িনমর্াতা, েলখক এবং এমনিক েযসমস্ত ছাতর্ছাতর্ীরা
িনেজেদর কােজর জনয্ এই তথয্গুিলেক বয্বহার করেত চান, তােদর জনয্ একিট
চমৎকার উপহার ৈতির কের িদেত পােরন। তােদর িনজসব্ কাজ উপকরণ বয্বহার
করুন। জনগেণর জনয্ এমন সাধারণ সারবসু্ত ৈতির কের, একজেনর বয্িক্তগত
কাযর্কলাপেকই উত্সািহত করা হয়।

এত সাতিট েক্ষতর্ কিঠন হেলও এখেনা েমাটামুিট সহজেবাধয্। আিম আরও িতনিট
চয্ােলঞ্জ েমাকািবলা করেত ইচু্ছক:

8. ঐিতহয্গত জ্ঞান;
9. আধুিনক ৈবজ্ঞািনক জ্ঞান;

10. তেথয্র গণতািন্তর্কীকরেণর বৃহত্তর উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষয্।

ঐিতহয্গত জ্ঞান এবং বােয়াপাইেরটঐিতহয্গত জ্ঞান এবং বােয়াপাইেরট

ঐিতহয্গত জ্ঞান আমার জনয্ একিট নতুন েক্ষতর্ িছল, েয িবষেয় আমার বয্াপকভােব
পড়াশুনা িছল না। ২০১৭ সােলর অেক্টাবেরর সফেরর জনয্ সয্াম িশকােগা েথেক
এেসিছেলন এবং আিম সানফর্ািন্সসেকা েথেক এেসিছ এবং িদিল্লর িবমানবন্দের
আমােদর েদখা হেয়িছল এবং আমরা সরাসির েবঙ্গালুরু িগেয়িছলাম। আমরা পর্থম
েযখােন েথেমিছলাম েসিট িছল একিট আয়ুেবর্িদক িবশব্িবদয্ালয় এবং হাসপাতাল
েযখােন সয্াম িছল চয্ােন্সলর, একটা সংগঠন েযটা পর্িতষ্ঠা করেত িতিন ৩০ বছর
আেগ তার বনু্ধ দশর্ান শংকরেক সাহাযয্ কেরিছেলন।
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আযু়েবর্দ ভারতীয় সংসৃ্কত গর্েন্থ ওষুেধর ঐিতহয্বাহী িবজ্ঞান যা সংগৃহীত এবং সমেয়র
মধয্ িদেয় পিরমািজর্ত আর এর অনশুীলনকারীেদরেক ৈবদয্ বলা হয়। আয়ুেবর্েদর সােথ
সম্পিকর্ ত ইউনানী, আরব ও ফারিস িবেশব্র েথেক আনা পর্াচীন িচিকৎসা ঐিতহয্ এবং
মুসিলম হািকমেদর দব্ারা অনশুীলন করা হয়।

সয্াম যখন তার েবাডর্  এবং অধয্াপকেদর সেঙ্গ কতর্বয্রত অবস্থায়, তখন আিম স্থেল
পদবর্েজ ভর্মণরত। টর্ান্স িডিসিপ্লনাির ইউিনভািসর্িটর (TDU) েক্ষতর্ মেনারম জায়গা।
েসখােন ভারেত বয্বহৃত পর্ায় ৬,৫০০ িটরও েবিশ ওষুিধ উিদ্ভদ রেয়েছ এবং পর্াচীন
গর্েন্থ নিথভুক্ত রেয়েছ এবং িটিডইউ-এর মািটেত ১,৬৪০িটরও েবিশ পর্জািতর উিদ্ভদ
রেয়েছ। একিট বয্াপক ওষুিধশালায় পর্ায় ৪,৫০০িট পর্জািত সংরিক্ষত এবং সংগর্হ করা
হেয়েছ।

িটিডইউ আধুিনক িবজ্ঞােনর খুব সাম্পর্িতকতম পদ্ধিতসহ সেবর্াত্তম গর্েন্থর বয্াপক
জ্ঞােনর সিম্মলন। ৫০ জেনরও েবিশ িপএইচিড ছাতর্রা আয়ুেবর্েদর সেবর্াত্তম
েকৗশলগুিল িকভােব কাজ কের (বা কের না) তা েবাঝার জেনয্ পর্ান্ত কাটাকািট কের
গেবষণা করেছ। সাম্পর্িতককােল িশক্ষাগারিট আর পর্সািরত হেয়েছ স্নাতক পেবর্র
িশক্ষােক অন্তভুর্ক্ত করার জেনয্ এবং একিট বড় হাসপাতাল চালােনার জেনয্। এর
পাশাপািশ TDU ৬,৫০০িট ওষুিধ উিদ্ভেদর ডাটােবস, সূতর্ািদ, ফামর্ােকােলািজ,
ফামর্ািসউিটকয্াল নীিত এবং পদ্ধিত, েথরািপউিটক্স, পয্ােথােজেনিসস, ৈজব িনয়ন্তর্ণ
এবং আয়ুেবর্িদক িবজ্ঞােনর অনয্ানয্ িদকগুিলর একিট কিম্পউটারাইজড ডাটােবস
বজায় রােখ।

আিম এই গেবষণাগুিলর েবশ কেয়কিট উদাহরণ েদেখিছ। উদাহরণসব্রূপ, এমন
গেবষণাও রেয়েছ যা ইিঙ্গত কের েয িকছু খাদয্ জীবেনর আয়ু বৃিদ্ধ করেত পাের। িকছু
জনিপর্য় গেবষণা লাল মেদর সেঙ্গ েদখােনা হেয়েছ। আয়ুেবর্েদ, দারুিচিন এই একই
ৈবিশেষ্টয্র জনয্ পিরিচত, আযু়েবর্দীয় শাখার অংশ হল রসায়ন, দীঘর্াযু় িবজ্ঞান বেল
পিরিচত।

একজন িপএইচিড’র গেবষক েসই পর্স্তাবিট পরীক্ষা করার জনয্ ছাতর্ েডর্াসিফলা (ফল
মািছ) বয্বহার কেরিছল। িকছু ফেলর মািছেদর েরড ওয়াইন েদওয়া হয, বািকেদর
ডািলম রস েদওয়া হয়, আর অনয্ানয্েদর িনয়িন্তর্ত দেল রাখা িছল। একটা পােতর্র
মেধয্ মািছগুিল কতটা আেরাহণ করেত সক্ষম এবং কতক্ষণ ধের তা পিরমাপ কের
জীবনযাতর্ার শিক্ত ও সামথর্য্ পিরমাপ করা হত। গেবষক পযর্েবক্ষণ কেরিছল েয ফল
মািছগুিলর খােদয্র িবকল্প েকবল তােদর দীঘর্ আয়ুেকই নয় বরং তােদর বংশ বৃিদ্ধ করা
ক্ষমতাও বৃিদ্ধ কেরেছ যা েরড ওয়াইন এবং িনয়িন্তর্ত েগাষ্ঠীর েচেয়ও েবিশ ফলপর্সূ।

TDU েবাডর্  অফ টর্ািস্ট-এর সহ-সভাপিত ডঃ রামসব্ামী িযিন একজন িবিশষ্ট
িনউেরালিজস্ট আমােক আরও একিট িচত্তাকষর্ক গেবষণার বণর্না কেরিছেলন। ওষুেধর
গেবষণায় সমসয্াগুিলর মেধয্ একিট হল তথাকিথত বাস্তব জগেতর ফলাফলগুিল
কীভােব পরীক্ষা করা যায়। একজন, অবশয্ই গেবষণাগাের ইদঁরু বা ফল মািছেদর িনেয়
পরীক্ষা চালােত পােরন, িকনু্ত তারা মানেুষর েথেক িভন্ন। মানেুষর উপর পরীক্ষার তত্তব্িট
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িবেশষভােব কিঠন কারণ এটা একটা বড় ক্ষিত করেত পাের এবং েক্ষতর্ পরীক্ষার ওপর
কেঠার পরীক্ষাগার েপর্ােটাকল রেয়েছ। এটা সব ধরেনর িচিকৎসা গেবষণা জনয্ একিট
কিঠন সমসয্া।

ডাক্তার বেলিছেলন েয, এমন িকছু ওষুধ রেয়েছ যা ময্ােলিরয়া িনরামেয় সহায়তা কের
বেল অনমুান করা হয়, েযগুিলর কাযর্কািরতা তারা পরীক্ষা করেত েচেয়িছেলন।
যাইেহাক, এিট করার একমাতর্ উপায় হল যকৃেতর একিট বােয়াপিস গর্হণ করা যা
ওষুেধর সােথ ইনেজকশন করা হেয়েছ এবং অবশয্ই এটা এমন েকানও জীবন্ত মানেুষর
েক্ষেতর্ সম্ভব নয় িযিন ময্ােলিরয়ােত ভুগেছন!

গেবষক দল যা কেরিছল েসটা হল বাহুর চামড়া েকাষ েথেক শুরু, পর্ান্ত েস্টম েকাষ
েকেট েয পর্যিুক্ত েসিট বয্বহার কেরিছল। েস্টম েকােষর মাধয্েম, েকউ মানেুষর েদেহর
েকানও অঙ্গেক বািড়েয় তুলেত পাের, যােত তারা জীবন্তভােব বৃিদ্ধ পায়। তারা
ময্ােলিরয়ার জীবাণুসহ িলভাের ইনেজকশন কের তারপর আয়ুেবর্িদক ঔষধ িদেয়
একিট ইনেজকশন কের এবং এইভােব পর্াচীন ডর্ােগর কাযর্কািরতা পিরমাপ করেত
সক্ষম হেতন।

এটা েদখেত আকষর্ণীয় িছল এবং অবশয্ই এই ঐিতহয্গত জ্ঞান ভাণ্ডােরর পর্িত আমার
িচন্তা পিরবিতর্ত হেয়িছল। দশর্ন শংকর বলেলন, তােদর ছিব, টীকা এবং অনয্ানয্
উপকরণ সহ সবর্েশর্ষ্ঠ পাঠয্সূিচ েথেক ওষুেধর একিট িবসৃ্তত ডাটােবস আেছ। আিম
িজেজ্ঞস করলাম েয ডাটােবসিট অনলাইেন রাখা সম্ভব িকনা? িতিন বলেলন,
জীবৈবিচতর্য্ আইন এিটেক িনিষদ্ধ করেব। আিম বুঝেত পািরিন এবং আেরা জানেত
েচেয়িছলাম।

েসই সন্ধয্ায়, মাইেসােরর মহারাণী তাঁর রাজকীয় মহামিহম পর্েমাদা েদবী ওয়ািডয়ার,
েবঙ্গালুরু েসাসাইিটর জনা বােরা িবিশষ্ট সুপিরিচত সদসয্ এবং TDU-এর ডাক্তারেদর
জনয্ বয্াঙ্গােলার পয্ােলেস একিট অনষু্ঠান আেয়াজন কেরিছেলন। উপস্থাপনা েশেষ,
আমরা দিক্ষণ ভারতীয় খাবােরর একিট দশর্নীয় ৈনশেভােজর জনয্ স্থিগত কেরিছলাম,
যার মেধয্ েধাসা আর পািন পিুর এবং অিবরল উপহারসব্রূপ তরমুজ কুলিফ যা একটা
তরমুজ েখালােত পিরেবিশত হেয়িছল এবং কমলা কুলিফ যা একটা গতর্  করা
কমলােলবুর মেধয্ পিরেবিশত হেয়িছল। রােত খাবার সময়, আিম ইন্টারেনেট
আযু়েবর্িদক জ্ঞান সম্পেকর্  পর্শ্ন িজজ্ঞাসা কেরিছলাম এবং েসই তথয্ পর্চােরর জনয্
জীবৈবিচতর্য্ আইনিটর জিটলতা সম্পেকর্  পর্শ্ন তুলিছলাম।

…

যখন আিম কয্ািলেফািনর্য়া িফের আিস, তখন আিম ঐিতহয্গত জ্ঞান এবং অসৎ
উপােয় মুনাফা লােভর জেনয্ ওষুিধ উিদ্ভদ িনধন সম্পেকর্  বই সংগর্েহর জেনয্ িনেদর্শ
িদেয়িছলাম, যা অবশয্ই বন্দনা িশেবর যগুান্তকারী কােজর সােথই শুরু হেয়িছল। আিম
পর্াচীন ওষুধ সম্পেকর্  িকছু সংসৃ্কত পিণ্ডতেদর কােছ েনাট পাঠালাম যারা ভারেত
আমােদর পাবিলক লাইেবর্রীর সিকর্য় বয্বহারকারী িছেলন এবং তারা িক ভাবেছ েসটা
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তােদর িজজ্ঞাসা কেরিছলাম। আিম আয়ুেবর্িদক ওষুেধর ইিতহাস এবং ঐিতহয্গত
জ্ঞােনর উপর েপেটন্ট সম্পেকর্  েমধা সম্পিত্তর বই পেড়িছলাম।

দিুট িজিনস আমােক মুগ্ধ কেরিছল। পর্থমত, দশর্ন শঙ্কর আমােক ১৩িট িসিড
পািঠেয়িছেলন েযগুিল তারা িবিকর্ করেতন, েযগুিলর িশেরানাম িছল েযমন
“েহািমওপয্ািথর ওষুিধ উিদ্ভদ” এবং “েকরেলর ওষুিধ উিদ্ভদ”। পর্িতিট িসিডেত সহজ
ডাটােবস সংযিুক্তকরণ িছল এবং এগুিলেত পাঠয্সহ উিদ্ভেদর ছিব, কীওয়াডর্  এবং
অনয্ানয্ উপাদান িছল। এই িডস্কগুিল সহেজই একিট সুন্দর ইন্টারেনট সংযিুক্তকরেণর
মাধয্েম অনবুাদ করা েযেত পাের বেল মেন হেচ্ছ।

অনয্ আর একটা িবষয় যা আমােক িবভর্ান্ত কেরিছল, েসটা হল ঐিতহয্গত জ্ঞােনর
িডিজটাল লাইেবর্রীর মত একটা বয্াপক সরকারী পর্েচষ্টা। বহু বছর ধের ১৫০িটরও
েবিশ বই-এর যত্নশীল অনবুাদ কের এবং ২৭,১৮,১৮৩িট পরম্পরাগত আয়ুেবর্িদক ও
ইউনািন সূতর্গুিলেক ডাটােবেসর মেধয্ সংকলন কের এই বয্বস্থািট িনমর্াণ করা
হেয়িছল। িবিশষ্ট িবেশষজ্ঞগণ গর্ন্থগুিল িনবর্াচন কেরিছেলন এবং আিম যতটা ভাল
বলেত পাির এই ডাটােবসিট িবিধবদ্ধ করা ঐিতহয্গত জ্ঞান আয়ুেবর্িদক সূেতর্র িশেল্পর
পর্িতিনিধতব্ কের। যিদও একিট খামিত িছল: ডাটােবস জনসাধারেণর জনয্ পর্াপ্ত িছল
না, শুধুমাতর্ অিধকারপর্াপ্ত পরীক্ষকেদর জেনয্ েসটা িছল।

মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র েপেটন্ট িসেস্টম সম্পেকর্  আমার দীঘর্িদেনর অিভেযাগ িছল। আিম
অনভুব কেরিছ েয "বয্বসািয়ক পদ্ধিত" এবং "সফ্টওয়য্ার" েপেটন্টগুিল িবশাল
সংখয্াগিরষ্ঠতা ভােলার েচেয় আেরা েবিশ ক্ষিত কের এবং তােদর উদ্ভাবনী বা
অসাধারণতব্ খুবই কম। আিম ১৯৯৪ সােল ইন্টারেনেট মািকর্ ন েপেটন্ট ডাটােবস স্থাপন
কির এবং আিম েপেটন্ট পর্দােনর পদ্ধিতগুিল েদেখ অেনক সময় বয্য় কেরিছ এবং যারা
তােদর ৈদনিন্দন কােজ েপেটন্ট বয্বহার কের এমন িবপলু সংখয্ক মানেুষর সােথ কথা
বেলিছ। পর্কৃতপেক্ষ, যখন আিম পর্থম ইন্টারেনেট েপেটন্ট ডাটােবস স্থাপন কির, তখন
আমার েবিশরভাগ অিত উৎসাহী বয্বহারকারী মািকর্ ন েপেটন্ট এবং েটর্ডমাকর্  অিফেসর
কমর্চারী িছল, যারা কাজ করার সময় মারাত্মক কম আর মান্ধাতার আমেলর
অনসুন্ধােনর সুিবধা েপেয়িছল এবং গেবষণার কােজ তারা আমার িসেস্টম বয্বহার
করার জনয্ আমার বািড়েত আসত।

দর্ুত েঝাপঝােড়র মেতা বৃিদ্ধ পাওয়া বয্বসার পদ্ধিত এবং সফটওয়য্ার েপেটন্টগুিলর
মতই ওষুেধর েক্ষেতর্ও একই সমসয্া হেয়েছ। িবেশষত, মািকর্ ন যকু্তরাষ্টর্ এবং ইউেরাপীয়
েপেটন্ট অিফসগুিল েবশ কেয়কিট অতয্ন্ত সেন্দহজনক েপেটন্ট জাির কেরেছ েয
কারেণ ভারত, আিফর্কা এবং অনয্ানয্ স্থােনর মানষুজনেদর তােদর ৈদনিন্দন জীবেন
ঐিতহয্গত জ্ঞান বয্বহার করার গভীর ইিতহাস সহ উদ্দীপ্ত আেবগ অনভূুিত ছিড়েয়
পেড়িছল।

সবেচেয় সুিবিদত িছল হলুেদর উপর েপেটন্ট। বহুকাল ধেরই ক্ষত িনরাময় সহ আরও
অেনক আেরাগয্ ৈবিশেষ্টয্র কারেণ হলুদ পিরিচত হেয়েছ। দজুন আেমিরকান গেবষক
"হলুেদর পাউডার এবং এর পর্শাসেনর বয্বহার" সম্পেকর্  একিট েপেটন্ট েপেয়েছন।
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এেত ভারত যথাথর্ই কু্ষব্ধ হেয়িছল। ৈবজ্ঞািনক ও িশল্প গেবষণা কাউিন্সল যা ভারেত
বড় জাতীয় গেবষণাগার পিরচালনা কের তার অিধকতর্ া ডঃ আর. এ. মােশলকােরর
অেনক েচষ্টা করার পর েপেটন্টিট পর্তয্াহার করা হয়।

আেরকিট েপেটন্ট বাসমিত ধােনর উপর জাির করা হয়, যা বাংলায় হাজার বছর ধের
উৎপন্ন হয়। েপেটন্টিট বাসমিত ধােনর সােথ েছাট ধরেনর ধােনর পর্জািতর কর্স
পর্জনেনর উপর িভিত্ত কের শিক্তশালী উিদ্ভদ ৈতির করা। এিট অবশয্ই েতমন েকান
উদ্ভাবন নয় কারণ সারা ভারত জেুড় শতাব্দীকাল ধের েকবলমাতর্ এই উেদ্দেশয্
কৃষকেদর জনয্ কর্স পর্জনন ধান িছল। শুধু তাই নয়, েপেটেন্ট “বাসমিত” শব্দিটও
অন্তভুর্ক্ত িছল এবং শব্দিট বয্বহার কের সম্ভবত কৃষকেদর িবরুেদ্ধ পদেক্ষপ েনওয়ার
কারণ হেত পাের!

ৈজিবক ৈবিচেতর্য্র ওপের জািতসংেঘর সেম্মলেন, আন্তজর্ািতক মণ্ডলী সব্ীকার কের েয
ঐিতহয্গত জ্ঞােনর উপর িভিত্ত কের েপেটন্টগুিল কেয়কিট পিশ্চমী কেপর্ােরট
বােয়াপাইেরেটর পর্েদশ হেত পাের না, যথাথর্ভােব যা স্থানীয় সম্পর্দায়গুিলর কােছ
বহুকাল ধের পিরিচত জ্ঞান গর্হণ কের। সেম্মলন েথেক েদশগুিলেক জাতীয় আইন
পর্ণয়ন করার জনয্ উৎসািহত করা হয় এবং ভারত ২00২ সােলর জীবৈবিচতর্য্ আইন
পর্ণয়ন কের। সেম্মলন এবং এই আইেনর দিুট মূলনীিতর মেধয্ একিট হল েয, পিশ্চমা
কেপর্ােরশনগুিল েকবল স্থানীয় সম্পর্দােয়র জ্ঞানেক একচ্ছতর্ভােব বয্বহার কের লাভ
করেব না, িকনু্ত তােদর লাভ ভাগ কের েনওয়া উিচত।

যিদ পর্কৃতপেক্ষ ঐিতহয্গত জ্ঞােনর উপর একিট েপেটন্ট জাির করা হয় তেব আিম
সম্পূণর্রূেপ একমত েয মুনাফা ভাগ করা উিচত। অিধকনু্ত, যিদ স্থানীয় এলাকার
ৈজিবক উপাদান বয্াপকভােব সংগর্হ করা হয়, িবেশষ েভষজ পর্ভাবগুিলর ঐিতহয্গত
উত্স েথেক সেচতনতার উপর িভিত্ত কের, েসই েপেটন্টিটেত স্থানীয় সম্পর্দায়গুিলর
সােথ ভাগ করা লাভও থাকেত হেব। জীব ৈবিচতর্য্ আইন ঐ নীিতগুিলর উন্নিতসাধন
কের।

এখােন যিদও আমার সমসয্া। েবিশরভাগ েক্ষেতর্ই, যিদও সব েক্ষেতর্ নয়, হলুদ েথেক
বাসমিত এবং অনয্ানয্ আরও অেনক েপেটন্ট েযগুিল েদওয়া হিচ্ছল, েসগুিল িছল
(সম্পূণর্ একিট পর্যিুক্তগত শব্দ বয্বহার) সম্পূণর্রূেপ েমিক। েসগুিল জাির করা উিচত
িছল না। এমনিক আরও খারাপ েপেটন্ট জাির করার পিরকল্পনা চলেছ। ঐিতহয্গত
জ্ঞােনর িডিজটাল লাইেবর্রীর িপছেন তত্তব্িট হল েয েপেটন্ট পরীক্ষকগণ এই ধরেনর
মামলাগুিল খুেঁজ েবর করেবন এবং খারাপ েপেটন্টগুিলেক পর্থম স্থােন জাির করা
েথেক রক্ষা করেবন। িডিজটাল লাইেবর্রীগুিলর মািকর্ ন যকু্তরাষ্টর্ এবং ইউেরাপীয়
ইউিনয়েনর িবিভন্ন জায়গার েপেটন্ট অিফসগুিলর সােথ চুিক্ত রেয়েছ এবং আিম
সম্পূণর্রূেপ এই ধারণািটেক সমথর্ন কির েয তােদর েপেটন্ট পরীক্ষকগণ িনয়িমতভােব
এই ডাটােবস বয্বহার করেব। এটা একটা ইিতবাচক িবষয়।

তেব, িকছু মানষু িবশব্াস কের েয ডাটােবসিট বয্াপক িভিত্তেত পর্াপ্ত করা হেল এিট
খারাপ হেত পাের কারণ এিট এই জ্ঞানেক খারাপ কেপর্ােরশনগুিলর জনয্ সুিবধা
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েনওয়ার জনয্ পর্াপ্ত করেব। িটিডইউ-এর ডাটােবসগুিলেক অনলাইেন স্থাপন সম্পেকর্
উেদব্েগর িপছেনও একই রকম ভয় িছল। যিুক্তিটর লাইন আিম বুঝেত পারিছ না এবং
জনসাধারেণর তথয্গুিলেক অনলাইেন রাখার েক্ষেতর্ এিট আমার অিভজ্ঞতার
মুেখামুিখ হেয় িতন দশেকরও েবিশ সময় ধের ঘুের েবড়ােচ্ছ।

আিম অেনক মানষুেক এই পর্শ্নিট িজেজ্ঞস কের তােদর কােছ েনাট পাঠালাম েয এ
িবষেয় তারা িক ভাবেছ। তারা সকেল আমার সােথ একমত েয ডাটােবস েগাপন রাখা
খারাপ েপেটন্টেদর পর্িতেরাধ করেত সাহাযয্ কের না। আিম এই িসদ্ধােন্ত এেস
েপৗঁেছিছ েয এই তথয্ েগাপন রাখা গুরুতব্পণূর্ জনসাধারেণর েডােমেন জ্ঞান পর্চার ও
িবস্তারেক ক্ষিতগর্স্ত করেছ। আমার েখয়াল করা উিচত েয আিম কখনই ডাটােবসগুিল
েদিখিন এবং সংসৃ্কত পিণ্ডতেদর সাবধান করা েয অন্তিনর্িহত পােঠয্র অথর্ পেুরাপিুর না
বুেঝ েকবল ডাটােবেসর মেধয্ সূতর্ািদ িদেয় েদওয়া একটা এেলােমেলা বয্াপার হেব
এবং ভুল বা িনম্নমােনর তথয্ িদেয় ভােলা িকছু পাওয়ার েসই পরুেনা িদেনর মেন্তর্র মত
হেব।

যাইেহাক, ডাটােবসিট িবদয্মান, এিট অতয্ন্ত উচ্চমােনর বেলই পিরিচত এবং আিম
িবশব্াস কির এিট আরও িবসৃ্ততভােব সহজলভয্ করা হেল এিট দরকারী জ্ঞােনর িবস্তাের
অবদান রাখেত পাের। যিদ খারাপ েপেটন্টগুিলেক অবদমন করার জনয্ তথয্গুিল
উপকারী হয়, তেব েসই তথয্গুিলেক েপেটন্ট-বাস্টারেদর িবসৃ্তত েগাষ্ঠীেত সহজলভয্
করা হেল েসই পিরিস্থিতটাই সহায়তা করেত পাের। যিদ ডাটা সেবর্াচ্চ মােনর না হয়,
তেব সংসৃ্কত পিণ্ডতেদর এিটেক বয্াখয্া করা অনমুিত িদেল এিট কােজর উপেযাগী হেব
এবং অবশয্ই আয়ুেবর্িদক ও ইউনানী িবজ্ঞান পর্সারণ অতয্ন্ত িহতকর হেব।

আরও কাযর্করী েকৗশল হল শুধু পরীক্ষাথর্ীেদর জনয্ ডাটােবস ৈতির করার েচেয় বন্দনা
িশেবর মত েপেটন্ট বাস্টারেদর উৎসািহত করেব বেল মেন হেচ্ছ। েহায়াইট হাউেস
বারাক ওবামার েখালা সরকাির পর্েচষ্টার েনতৃেতব্ আমার সহকমর্ী েবথ নভয্াক (এবং
সয্াম িপতর্দারও একজন ভােলা বনু্ধ) "িপয়ার টু েপেটন্ট" নােম একিট িসেস্টেমর
অগর্গিত কেরিছেলন, েযখােন েপেটন্ট পরীক্ষকরা েনেট মানেুষর সােথ কাজ
কেরিছেলন এবং েচষ্টা কেরিছেলন পর্াক িশেল্পর উদাহরণগুিল খুেঁজ েবর করেত।
েকবলমাতর্ কেয়কিট েপেটন্ট পরীক্ষকেক ডাটােবস পর্াপ্ত করার পিরবেতর্ , িপয়ার টু
েপেটন্ট আরও ভাল ফলাফল অজর্েনর জনয্ সমিষ্টর জ্ঞানেক হািতয়ার কেরিছল।

আিম িনিশ্চত নই েয আিম এখােন উত্তরগুিল জািন, িকনু্ত আমার আগর্হ হল
সরকােরর ঐিতহয্গত জ্ঞােনর িডিজটাল লাইেবর্রীর ডাটােবসিট জনসাধারেণর কােছ
সহজলভয্ হওয়া উিচত। এেত পাবিলক েডােমেনর জ্ঞান রেয়েছ, এিট সরকার কতৃর্ক
বয্য়বহুল খরেচ সংগৃহীত হেয়িছল এবং এটােক সহজলভয্ করা ঐিতহয্গত জ্ঞােনর
জনয্ ভাল হেব।

সরকাির উেদয্াগ িহসােব, এিটও মেন হেব েয কিপরাইট আইন, তথয্ অিধকার আইন
এবং সংিবধান সবাই পর্কােশর িদেক দঢৃ়ভােব ঝঁুেক আেছ। সম্ভবত আমার এই আগর্েহ
ভুল থাকেত পাের, িকনু্ত আমার আশা ২০১৮ সােলর মেধয্ ভারেত এই কেথাপকথনিট

েকাড সব্রােজর উপর েনাটেকাড সব্রােজর উপর েনাট

175



শুরু করেত হেব, শুধু েপাটর্ ােল নয়, বহুল পিরমােণ ডাউনেলাড এবং পনুবর্য্বহােরর
জনয্ জনসাধারেণর কােছ তােদর ডাটােবস সহজলভয্ করেত আনষু্ঠািনকভােব
আেবদন করেত হেব।

ৈবজ্ঞািনক জ্ঞান এবং িদিল্ল িবশব্িবদয্ালয় কিপ শপৈবজ্ঞািনক জ্ঞান এবং িদিল্ল িবশব্িবদয্ালয় কিপ শপ

নবম েক্ষতর্ হল ৈবজ্ঞািনক জ্ঞান, যার মাধয্েম আিম জানর্ালগুিলেত আধুিনক পািণ্ডতয্
পর্কাশনার সূচনা কেরিছ। ২০১৭ সােল আমার েবিশরভাগ পর্েচষ্টা ৈবজ্ঞািনক জ্ঞান
পর্ািপ্তর জনয্ বাধাগুিল অিতকর্ম করেতই িনযকু্ত হেয়েছ, িবেশষ কের মািকর্ ন
কমর্চারীেদর বা অিফসারেদর দব্ারা জাির করা িনবন্ধগুিল, েযগুিলেক তােদর সরকারী
দািয়েতব্র িভিত্তেত পর্কাশকেদর দব্ারা অৈবধভােব একিট টাকার েদওয়ােলর আড়ােল
পাঠােনা হেয়িছল।

আমার মূল পিরকল্পনািট িছল েসই সমসয্ার িবেশ্লষণ করা, আেমিরকান বার
অ◌্যােসািসেয়শেন আমার অনসুন্ধানগুিলেক হয্াঁ বা না েভােটর জনয্ িনেয় আসা,
তারপর কেয়ক ডজন পর্কাশক এবং এেজিন্সেক পর্তয্িয়ত েমল দব্ারা িবজ্ঞিপ্ত পাঠান।
এই িচিঠ পর্কাশকেদর েনািটেশ রাখেব েয, তােদর িকছু সমসয্া িছল এবং ৬০ িদেনর
মেধয্ তােদর মতামত জনয্ জানেত চাওয়া হেয়েছ।

আমার মেন পর্শ্ন িছল, "তারপর িক?" যখন আিম পাবিলক েডােমইন কাজগুিলর উপর
কিপরাইেটর অনপুযকু্ত দািব সম্পেকর্  একিট িচিঠ পাঠাই, তখন আিম পর্কাশ করার
অনমুিত চাই িন। যিদ েকােনা কাজ জনসাধারেণর েডােমেন হয়, তেব আমার েকােনা
অনমুিতর পর্েয়াজন েনই। আিম এটাও স্পষ্ট কের িদেয়িছ েয, আিম একিট কিপর
অিধকারী িকনা এটাই একটা পর্শ্ন, নাহেল এিট শুধুমাতর্ একিট তািত্তব্ক সমসয্া। আিম
মতামত জানেত চাইেল, খুব কমই উত্তর িফের আেস। েসই সমেয় এটাই পর্শ্ন হেয়
দাঁড়ায়, তাহেল িক নিথপতর্গুিল েপাস্ট করাই উিচত?

আিম িস্ক Sci-Hub-এর সােথ আেলকজান্ডার এলবয্াক এবং JSTOR-এর সােথ
অ◌্যারন েসায়াজর্ এর অিভজ্ঞতাগুিল েথেক জািন েয, অথর্ৈনিতক েক্ষেতর্ ঝুঁিকর
মুেখামুিখ হেল পর্কাশকরা িক ভয়ঙ্কর িনমর্ম হেত পাের। আিম মেন কির না েয সরকাির
কাজ সংকর্ান্ত ৈবধ পেয়ন্ট আেলাচনার েটিবেল িনেয় এেলও পর্কাশকেদর েচাখ খুলেব।
তারা তাই করেব যা ক্ষমতাশালী মানষু কের এবং তােদর সমস্ত বন্দুক জব্লজব্ল করেত
করেত এিগেয় আসেব। আিম িনিশ্চতভােবই পর্কাশকেদর কােছ েসই েনািটশ পাঠােত
যািচ্ছ, কারণ আিম মেন কির তারা জনসাধারেণর সম্পিত্তর অপবয্বহার কেরেছ, িকনু্ত
আিম অনয্ পেথর সন্ধান করিছ, েযখােন জিটলতা কম থাকেব, যা অেনক সহেজই
পাহােড়র েসই উজ্জব্ল গর্ন্থাগােরর িদেক িনেয় যােব।

ভারেতও অনরুূপ পিরিস্থিত িছল, িবখয্াত িদিল্ল িবশব্িবদয্ালয় কিপ বয্বসার মামলা, যা
সম্ভবত েসই একই পথ। িদিল্ল িবশব্িবদয্ালেয়র পর্াঙ্গেন একিট েছাট বয্িক্তগতভােব
পিরচািলত কিপর েদাকান িছল। জানর্াল িনবন্ধগুিলর একিট তািলকা িনেয় অধয্াপকরা
আসেতন, েদাকানিট লাইেবর্রীেত যােব এবং কিপ েনেব, তারপর িশক্ষাথর্ীেদর জনয্
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পয্াকগুিল সংগর্হ কের একিট মাঝাির হাের তােদর িবিকর্ করেব। রােমশব্রী ফেটাকিপ
শেপর িবরুেদ্ধ অক্সেফাডর্  ইউিনভািসর্িট েপর্স, েকমিবর্জ ইউিনভািসর্িট েপর্স এবং
েটলর ও ফর্ািন্সস মামলা কেরিছল। েদাকানিটেত সশস্তর্ পিুলশ হানা িদেয়েছ। মািলক
ওয়য্ারেক বেলিছেলন, "এটা খুবই হতাশাজনক, আমার িনেজেক অপরাধী মেন
হেচ্ছ”।

মামলািট িদিল্ল হাইেকােটর্  িদিল্ল চলিছল। আমার বনু্ধ শমনাদ বাসীর, ভারেত েবৗিদ্ধক
সম্পিত্ত পিণ্ডতেদর একজন েনতৃস্থানীয় এবং একজন িনেবিদত জনগেণর কমর্ী, ছাতর্
ও িশক্ষািবদ সমােজর পক্ষ েথেক হস্তেক্ষপ কেরন।

ভারেতর কিপরাইট আইেন, অনয্ানয্ কিপরাইট আইেনর মেতাই, কিপরাইেটর িকছু
বয্িতকর্ম রেয়েছ, িকছু এমন েক্ষতর্ েযখােন কিপরাইট পর্েযাজয্ই নয়। েযমন মািকর্ ন
যকু্তরােষ্টর্, মািকর্ ন যকু্তরাষ্টর্ সরকােরর কাজ কিপরাইট েথেক মুক্ত। ভারত ও যকু্তরাষ্টর্
উভয় েক্ষেতর্ই, কিপরাইট লঙ্ঘন না কেরই অন্ধেদর জনয্ েযেকান বইেয়র অনিুলিপ
করা েযেত পাের, বইেয়র মান যাই েহাক না েকন, এটা আন্তজর্ািতক চুিক্তর ফলাফল।

ভারেত, কিপরাইেটর আেরকিট বয্িতকর্ম হল, যখন একজন ছাতর্েক পড়ােনার সময়
িশক্ষেকর কাজেক কিপ করা হয়। এই েক্ষেতর্ও কিপরাইট পর্েয়াগ করা হয় না। আদালত
জানায়, িদিল্ল িবশব্িবদয্ালেয় েকাসর্ পয্াকগুিল নয্ায়সঙ্গতভােবই কিপরাইেটর এই
বয্িতকর্েমর মেধয্ই পড়েছ। রােমশব্রী ফেটাকিপ শপ কতৃর্ক েকান কিপরাইট লঙ্ঘন হয় িন
কারণ িবশব্িবদয্ালেয়র অনেুমাদনসহ জ্ঞােনর িবস্তােরর মত একিট িবেশষ উেদ্দেশয্ েকাসর্
পয্াকগুিল ৈতির করা হেয়িছল, যা কিপরাইেটরও উেদ্দশয্।

কিপরাইট আইন পর্েযাজয্ নয়। মামলা খািরজ.

িদিল্ল িবশব্িবদয্ালেয়র মামলায় আিম পেুরা িবপযর্স্ত হেয় পেড়িছলাম এবং আদালেতর
িসদ্ধান্ত আমার সােথ গভীরভােব অনরুিণত হেয়েছ। আিম জানর্াল িনবন্ধগুিলর আমার
ডাটােবেসর সােথ কয্াম্পােস িক িনেয় উপিস্থত হব? আিম মেন টােকা টর্ােকর সমতুলয্
িকছু একিট িছল, যা মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র সবর্তর্ িবদয্মান।

আমার ভাবনা হল েয, একজন অধয্াপক আমােক জানর্াল িনবন্ধগুিলর জনয্
িডিজটাল অবেজক্ট আইেডিন্টফায়ােরর একিট তািলকা সরবরাহ করেত পােরন।
তারপর, যখন ছাতর্রা জানালায় আসেব, আিম তােদর ইউএসিব থামব্ ডর্াইভ সহ েকাসর্
পয্াকিট িদেয় েদব। তারপর আিম পরবতর্ ী েকােনা িবশব্িবদয্ালেয় যাব এবং একই
িজিনস করব। এেকর পর এক জ্ঞােনর পিরেষবা । আমরা ইউএসিব ডর্াইভ এর সােথ
িবনামূেলয্ খাবার পিরেবশন করেতও পাির। আমার গুয়য্াকােমালর েরিসিপগুিলর
একিট অসাধারণ সংগর্হ রেয়েছ, যা ভারেত িবশাল জনিপর্য় হেব।

শামনাদেক িজেজ্ঞস করলাম, “এটা িক সরাসির মূল িবষয়বসু্তর ওপর নয়? িতিন এেক
িঠক বাস্তব েকাসর্ পয্ােকর মেতা বেলই মেন কেরন, যিদও এটা েকউ বলেত পাের না
েয েকােনা িনিদর্ষ্ট তথয্েক আদালত কীভােব বয্াখয্া করেব এবং তারা েকােনা ইউএসিব
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ডর্াইভ এবং কাগেজর েকাসর্ পয্ােকর মেধয্ সমান্তরাল েদখেত পােব িকনা। িকনু্ত, আমরা
উভেয়ই সম্মত হেয়িছ এটা অবশয্ই মূল িবষয়বসু্তর ওপর িছল।

িশক্ষার অিধকার েকবলমাতর্ কিপরাইট আইেনর েক্ষেতর্ই সিন্নেবিশত নয়, ভারেতর
সংিবধােনর েমৗিলক অিধকােরর মেধয্ই এটা িনিহত রেয়েছ। উদাহরণসব্রূপ, আপনার
পছেন্দর েপশার অনশুীলন করার অিধকার একিট েমৗিলক অিধকার, এই অিধকার সব
বেণর্র জনয্ই পর্েযাজয্। িকনু্ত এটা বেণর্র েচেয়ও বড়, কারণ আপিন যিদ েপশাটা কাজ
না িশেখ থােকন তাহেল আপিন তা অনশুীলন করেত পারেবন না। পর্যিুক্তগত স্টয্ান্ডাডর্
সম্পেকর্  এটা আমার বক্তবয্ িছল এবং সাধারণ জ্ঞান িবস্তােরর জনয্ আমার এই
পর্স্তাবেক আিম আেরা এিগেয় িনেয় যাব। একজন অবগত নাগিরক একিট কাযর্করী
গণতেন্তর্র সারবসু্ত।

সবার কােছ িবজ্ঞানসম্মত তথয্ িনমর্াণ এবং সরবরােহর পিরবেতর্ , আিম একসােথ ২0
লাখ ভারতীয় িশক্ষাথর্ীর কােছ এই তথয্গুিল সরবরাহ করেত েপের খুিশ হব। এিট
একিট গুরুতব্পণূর্ নিজর ৈতির করেব, জ্ঞােনর পর্ািপ্ত েকােনা বাইনাির পর্স্তাবনা নয়।
এমনিক যিদ বয্িক্তমািলকানার অিধকার কাযর্করী হয়, তাহেল ছাতর্ছাতর্ীরা যখন
িশক্ষাগর্হণ করেত চাইেছ, তখন জ্ঞান অজর্েনর রাস্তায় এই পবূর্সব্তব্েক আমরা
অনিতকর্ময্ বাধা িহেসেব দাঁড়ােত িদেত পাির না। উেদ্দশয্পর্েণািদতভােব িশক্ষায় বাধা
সৃিষ্ট করা অৈনিতক এবং এখােনই সম্ভবত েসই বাধাগুেলা দরূ কের িকছু একটা করার
সুেযাগ এেসেছ।

আমার ইচ্ছা হল ভারেত েসই তথয্গুেলা বয্বহার করা এবং ভারতীয় িশক্ষাথর্ীেদর
পর্ািপ্তর অিধকার দান করা। আিম িনিশ্চত নই েয, আিম এই কাজ করেত যেথষ্ট
সাহিসকতা েদখােত পারব িকনা, অথবা আমােক কয্াম্পােস আসার অনমুিত েদওয়ার
সাহস ভারেতর িবশব্িবদয্ালয়গুিলর থাকেব িকনা। আিম জািন না েলাভী পর্কাশকরা
েকমন পর্িতিকর্য়া েদখােবন। িকনু্ত, আিম িবশব্াস কির েয এই কাযর্কলাপ সরাসির
ভারেতর আইনগুিলর লেক্ষয্র মেধয্ই পেড় এবং যিদ জ্ঞান সতয্াগর্হ েসই তথয্গুিলেক
উপলব্ধ করার একমাতর্ উপায় হেয় থােক, তেব তা হেত বাধয্।

তেথয্র গণতািন্তর্ীকরণতেথয্র গণতািন্তর্ীকরণ

দশম েক্ষতর্িট হল তেথয্র গণতািন্তর্কীকরণ। এটা আমার একটা ছাতার মত েশর্ণী, যা
সবিকছুেক অন্তভুর্ক্ত কের, তেব সম্ভবত সবেচেয় গুরুতব্পণূর্। আমার েবিশরভাগ
বয্িক্তগত লক্ষয্ জনসাধারেণর তহিবেলর সােথ সম্পিকর্ ত বৃহত্তর ডাটােবসগুিলর
অনসুন্ধান, মূলত সরকােরর মাধয্েম এবং েসগুিলেক উপলব্ধ কের েতালা। এিট একিট
শীষর্স্তরীয় উেদয্াগ যা পর্ায়শই ভারত বা মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্র জাতীয় সরকােরর স্তের দিৃষ্ট
িনবদ্ধ রােখ। আিম ইিতমেধয্ িবদয্মান তেথয্র অনসুন্ধান কের েসগুিলেক উপলব্ধ
করার েচষ্টা করিছ।

িকনু্ত জ্ঞান শীষর্স্তরীয় বসু্ত নয়। জ্ঞােনর উৎস হল মানষু। ২০১৬ সােলর সফের যখন
বাঙ্কার রােয়র সােথ েদখা হয় তখন এটা আিম খুব েদেখিছ। অিভজাত েমেয়া কেলেজ
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সয্ােমর একিট বকৃ্ততা িছল, পেরর িদন সকােল রাজস্থান েকন্দর্ীয় িবশব্িবদয্ালয়,
েযখােন সয্ােমর উপাচাযর্ িহেসেব সমাবতর্ন অনষু্ঠান সভাপিততব্ করার কথা িছল,
েসখােন যাওয়ার আেগ আমরা তার পরুেনা বনু্ধ বাঙ্কােরর সােথ েদখা করেত েবয়ারফুট
কেলেজর িদেক এিগেয় েগলাম।

েবয়ারফুট কেলজ একিট চমৎকার জায়গা। বাঙ্কার ১৯৭২ সােল এিট পর্িতষ্ঠা
কেরিছেলন এবং বতর্ মােন এিট রাজস্থােনর িতেলািনয়া গর্ােমর একিট বড় কয্াম্পাস
জেুড় রেয়েছ। তােদর সব্াক্ষিরত উেদয্াগ হল েসৗর লণ্ঠন। তারা সারা িবেশব্র গর্াম েথেক
মিহলােদর িনেয় আেস এবং েসৗর লণ্ঠনগুিল কীভােব িনমর্াণ ও রক্ষণােবক্ষণ করেত
হয় তা েশখায়। তারা িবেকর্তােক েশখােত পাের, কীভােব রূপেরখা পড়েত হয় এবং
িকভােব অনয্েদর পর্িশক্ষণ িদেত হয়। মিহলারা বািড়েত িফের যান এবং তােদর গর্ােমর
জনয্ আেলা পর্দান করেত সক্ষম হন, যার ফেল িশক্ষাথর্ীরা এবং পর্াপ্তবয়স্করা
অন্ধকােরর েপিরেয় িশখেত পাের। েসৗর শিক্তিট একািধক অনয্ানয্ কােজর জনয্,
েযমন েসল েফানগুিল চাজর্ করার জনয্ বয্বহৃত হয়।

এছাড়াও েবয়ারফুট কেলজ েসৗর চুল্লী িনমর্াণ, জল পনুরুদ্ধার পর্কল্প, েসৗরচািলত
জল লবণমুক্তকরণ, আবজর্না িনষ্পিত্ত বয্বস্থা এবং আেরা অেনক িকছু গেড় তুেলেছ।
িশশুরা িদেনর েবলায় েক্ষেত কাজ করার পর, রােত তােদর িশক্ষা েদওয়ার জনয্ তারা
অ◌্যাপেলর সােথ কাজ কেরেছ। সাম্পর্িতককােল িপএইচিড িশক্ষাথর্ীরা েপাস্ট
ডক্টেরেটর সময় আরও নতুন উদ্ভাবনী পর্যিুক্ত ৈতিরর জনয্ একবছর সময় িতেলািনয়ায়
কাটােচ্ছ এবং তারপর এই পর্যিুক্তর িবস্তার গর্ামীণ ভারত ও সারা িবেশব্র মেধয্ ঘটােচ্ছ।

জ্ঞান উদু্ভত হয় একদম েগাড়া েথেক। েকউ জাতীয় সরকাির েক্ষেতর্ মেনািনেবশ
করেতই পাের, তেব তা করেত িগেয় অেনকসময় অগিণত েছাট গর্ন্থাগার, িবদয্ালয়,
গর্ােমর বয়স্কেদর জ্ঞান, মিন্দর ও আয়ুেবর্িদক েভষজালেয় রিক্ষত ঐিতহয্শালী িবদয্া
এবং আেরা অনয্ানয্ জ্ঞানভাণ্ডারেক উেপক্ষা করা হেয় যায়।

তেথয্র গণতািন্তর্কীকরণ একিট লক্ষয্ যা মািকর্ ন যকু্তরাষ্টর্ ও ভারেতর মেধয্ উৎপাদেনর
উবর্রতা বৃিদ্ধর জনয্ একটা আন্তসম্পকর্  স্থাপন করেত পাের। উদাহরণসব্রূপ, উভয়
েদেশর কৃষকরা সফ্টওয়য্ার বয্বহার করা, তােদর খামােরর যন্তর্পািত েমরামত করা,
তােদর বীজ পনুঃবয্বহার করেত সক্ষম হওয়ার িবষেয় সাধারণ উেদব্গ পরস্পেরর মেধয্
ভাগ কের িনেত পাের। আেমিরকা ও ভারেতর উভেয়রই শহরাঞ্চেলর বাইের শিক্তশালী
গর্ামীণ ঐিতহয্ ও েছাট শহরগুেলােত পর্চুর সম্পদ রেয়েছ। আেমিরকা ভারত ভাই-ভাই
ৈমিতর্ খুব শলিতশালী হেত পাের। আেমিরকায় ৩৫ লক্ষ মানষু ভারতীয় বংশধর এই
েযৗথতার বন্ধন ৈতির করেত গুরুতব্পণুর্ সাহাযয্ করেত পােরন।

সয্াম িপেতর্াদা পর্ায়শই গণতািন্তর্ক তথয্ সম্পেকর্  কথা বেলন। এিট একিট উচ্চাকাঙ্ক্ষী
লক্ষয্। এিট েকান একক ডাটােবস নয় যা মুক্ত করা যায়। জ্ঞান উৎপাদন এবং বয্বহােরর
েক্ষেতর্ তেথয্র গণতািন্তর্কীকরণ একিট েমৗিলক পিরবতর্ন। জ্ঞােনর সবর্জনীন পর্ািপ্ত
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আমােদর সমেয়র পর্িতশর্ুিত এবং তেথয্র গণতািন্তর্কীকরণ এর ফলাফল হেত হেব।
আমােদর এই আকািঙ্ক্ষত লেক্ষয্র িদেক কাজ কের েযেত হেব।

আমার িনেজর আিবষ্কার ভারতআমার িনেজর আিবষ্কার ভারত

ভারত ও যকু্তরাষ্টর্ িবেশব্র দইু বৃহত্তম গণতািন্তর্ক েদশ, উভেয়রই সব্াধীনতা ও আইিন
শাসেনর জনয্ লড়াইেয়র এক সমৃদ্ধ ঐিতহয্ রেয়েছ। ভারেতর মেতা েদেশ জ্ঞােনর ওপর
এতিকছু জ্ঞান েদওয়া েবাধহয় আমার মেতা একজন অনাবাসী এবং িবেদশীর পেক্ষ
েবয়াদিপ, িকনু্ত আমার পর্েচষ্টা েযভােব সমাদেরর সােথ গৃহীত হেয়েছ তােত আিম খুব
আেবগপীিড়ত এবং আনিন্দত হেয়িছ এবং এই পর্েচষ্টােক আেরা িদব্গুণ করেত চাই।

এটা আমার দঢৃ় িবশব্াস েয, সমস্ত জ্ঞানভান্ডােরর সবর্জনীন পর্ািপ্তর জনয্ যিদ েকােনা
িবশব্বয্াপী িবপ্লব হয়, জ্ঞােনর উপিনেবশ যিদ উৎখাত হয়, তাহেল ভারতই েসই
িবপ্লবেক েনতৃতব্ িদেত িবেশব্র েসরা স্থানািধকারী। আিম দেুটা গল্প বেল েশষ করব,
েযগুেলা আমার এই িবশব্ােসর কারণ বয্াখয্া কের েদেব।

আিম কিবরাজ নেগন্দর্নাথ েসনগুেপ্তর দইু খেন্ডর ‘িচিকৎসাশােস্তর্ আয়ুেবর্িদক বয্বস্থা’
দব্ারা খুব েবিশ তািড়ত হেয়িছলাম, বাংলা ভাষায় একিট অনবদয্ কাজ, যা ১৯০১
সােল ইংেরিজেত অনবুাদ করা হয়। েসনগুপ্ত িছেলন িবখয্াত ৈবদয্ পিরবােরর তরুণ
বংশধর এবং একজন সংসৃ্কত পিণ্ডত, িযিন কলকাতায় দীঘর্কাল ধের ডাক্তািরর
অনশুীলন কেরিছেলন। তাঁর ভূিমকায় িতিন বলেছন, "এই েদেশ জ্ঞােনর কখনও
অথর্মূেলয্ িবিনময় হয়িন। জ্ঞান িবকর্য়েক িহন্দু ধমর্শােস্তর্ িনন্দা করা হেয়েছ”।

এটা আমার কােছ অনরুিণত হেত লাগল। বাস্তিবকই, আিম ভারতীয় স্টয্ান্ডােডর্ র
পর্েতয্কিট পর্চ্ছেদর ওপর িলেখিছ, আিম ভাতৃহিরর িনিতশতকাম েথেক এই শব্দগুিল
িলেখিছ, "জ্ঞান এমন একিট ধন যা কখেনা চুির করা যায় না। আিম ১৯০১ সােলর
আযু়েবর্িদক শােস্তর্ এটা েদখব এমনটা কখেনা আশা কির িন, যিদও আমার অবাক
হওয়া উিচত িছল না।

তারপর েসনগুপ্ত মহাশয় আমায় আবার অবাক করেলন, যখন িতিন লডর্  ফর্ািন্সস
েবকন এর অনবদয্ পাঠয্ ‘দয্ অ◌্যাডভান্সেমন্ট অফ লািনর্ং’ উদৃ্ধত করেলন। েবকন
বেলেছন, জ্ঞান অজর্েনর অনশুীলন েকােনা “লাভ বা েবচােকনার জনয্ েকােনা
েদাকান” হওয়া উিচত নয়, বরং জ্ঞান হওয়া উিচত “সৃিষ্টকতর্ ার েগৗরেবর জনয্ এক
সমৃদ্ধ ভান্ডার এবং মানেুষর স্থাবর সম্পিত্ত েথেক মুিক্তর উপায়”।

ডঃ েসনগুপ্ত তারপর এই অনবদয্ গর্েন্থর গভীের িগেয়েছন, পর্াচীনকােল িকভােব এিট
কাজ করত তা বয্াখয্া কেরেছন:

"েকােনা বয্িক্ত েয জ্ঞান অজর্েনর েয েকােনা শাখায় দক্ষতা অজর্ন কেরেছন,
িতিন েযাগয্ ছাতর্েদর কােছ, যারা এটা আয়ত্ত করেত চায়, তােদর কােছ এিট
জ্ঞাপন করেত বাধয্। একজন অধয্াপকেক শুধমুাতর্ িশক্ষা েদওয়াই নয়,
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এমনিক তার সােথ থাকাকালীন ছাতর্েদর খাদয্ ও আশর্েয়র বয্বস্থাও করেত
হয়। েদেশর সম্পদশালী ও িবত্তবানেদর কতর্বয্ সবর্দা িশক্ষাদােন িনযকু্ত
বয্িক্তেদর সমথর্ন েযাগােনা, যােত তারা সিঠকভােব িশক্ষাদান করেত
পােরন”।

একজেনর অবশয্ই েসই এক দানা লবেণর নীিত েনওয়া উিচত। শামনাদ বািশর
আমােক মেন কিরেয় িদেলন েয, অেনক বর্াহ্মণ ধীের ধীের ধমর্শাস্তর্গুিলর পর্ািপ্ত
সুরিক্ষত কেরেছন, এমনিক েকােনা শূদর্ তােদর শাস্তর্ীয় বাণী শুনেল তােদর শািস্ত
েদওয়ার জনয্ গিলত সীসা িদেয় তােদর কান ভরাট কের িদেতন। যাইেহাক, আিম এই
পর্িতজ্ঞার ওপর দাঁিড়েয় আিছ েয, জ্ঞােনর পর্ািপ্ত, জাত ও অনয্ানয্ বাধাগুিলর
িনেষধাজ্ঞা সেত্তব্ও, ভারেতর ইিতহােস গভীরভােব পর্চিলত একিট নীিত।

ঐিতহয্গত জ্ঞান সম্পেকর্  আমার পড়ােশানার মেধয্, আরও একিট আখয্ান আমােক
অনরুক্ত কেরিছল। আিম ডাক্তািরর পরম্পরা িনেয় পড়িছলাম, ১৯ শতেকর েগাড়ােত
বাংলায় আযু়েবর্িদক অনশুীলেনর আধুিনকীকরণ সম্পেকর্  একিট আকষর্ণীয় বই েপলাম।
গত শতাব্দীর পর্থম িদেকর, পাশ্চাতয্ িচিকৎসা িশক্ষা যখন আরও বয্াপকতা লাভ কের,
ডাক্তারেদর নতুন েশর্ণীর অেনেকই িছেলন আয়ুেবর্িদক অনশুীলনকারী। তারা আধুিনক
সরঞ্জাম েযমন থােমর্ািমটার, মাইেকর্ােস্কাপ,এবং স্টপওয়াচগুিল গর্হণ কেরিছেলন।
নতুন হাসপাতাল িনমর্াণ করা হিচ্ছল। ফােমর্সী আেরা বৃহত্তর এবং েকন্দর্ীভূত হেয় ওেঠ।

এ সকেলর মেধয্, িচিকৎসা িশক্ষার জনয্ নতুন িবশব্িবদয্ালয় ও কেলজ েখালা হিচ্ছল।
নতুন অষ্টাঙ্গ আয়ুেবর্িদক কেলজ িবরাট জাঁকজমক অনষু্ঠােনর মেধয্ িদেয় যখন
উেদব্াধন হেত যােচ্ছ, তখন তারা িভিত্ত পাথর স্থাপন করেত গান্ধীেক আমন্তর্ণ জানান।

গান্ধী িনেজর কারেণই এই আমন্তর্ণ গর্হণ কেরন। পর্ধান অিতিথ িহসােব েবশ
জমকােলা ভােবই তাঁেক সব্াগত জানােনা হয় এবং িকছু বক্তবয্ রাখেত অনেুরাধ করা
হয়। তখন িতিন পেুরা আেয়াজেনর আবজর্না জঞ্জােলর িদেক এিগেয় েগেলন। তাঁর
সংকলেনর ২৭তম খেণ্ডর ৪২ পৃষ্ঠায় ৬ই েম, ১৯২৫ সােল তার বকৃ্ততা পড়েত
পােরন। গান্ধী একদম েশষ পর্ােন্ত চেল েগেলন, যা েদেখ িতিন অনভুব করেলন বড়
হাসপাতাল এবং আধুিনক ঔষধালয় ভােলা েতা িকছু করেছই না, বরং েকবলমাতর্
িজিনসগুিলেক আরও খারাপ কের তুলেছ। িতিন বলেলন, আযু়েবর্িদক িচিকৎসকেদর
পিরচ্ছন্নতার অভাব রেয়েছ। তােদর নমর্তার অভাব। এবং েসটা িছল শুধুমাতর্ একটা
সূচনা। তারপর েসই সমসয্ািটর একদম মূল অবিধ উপেড় েফলেলন, যা েকবলমাতর্
গান্ধীজীই পােরন।

গান্ধী েছেড় চেল যাওয়ার পর েসখােন একটা অিস্থরতা ৈতির হল। আমন্তর্ণ কিমিট
িচিঠ িলেখ তােক তার কথাগুেলা পর্তয্াহার করেত বেলিছল। িকনু্ত িতিন পর্তয্াখয্ান
কেরন। আিম সয্াম িপেতর্াদােক বক্তবয্িট পাঠালাম এবং িতিন আমােক িচিঠ িলেখ
জানােলন েয িতিন অেনক িবষেয় গান্ধীর সােথ একমত। সয্াম বলেলন, গান্ধীজী
আসেল যা বেলেছন তা হল সমােজ ডাক্তার, ওষুধ এবং হাসপাতােলর মাধয্েম
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বয্বসার পর্বৃিদ্ধ িহসােব না ঘিটেয় পর্িতরক্ষার িদেক মেনািনেবশ করা উিচত। গান্ধীজী
এই িবষয়িটও তুেল ধেরেছন েয, আপনারা সব পর্েশ্নর উত্তর িহেসেব সবর্দা একিট
ভুলেকই মেন কেরন এবং তাঁর এটা মেন হেয়েছ েয, আধুিনক অনশুীলনকারীেদর মেধয্
অেনেক মেন কেরন তােদর আয়ুেবর্েদ সবিকছুর সমাধান আেছ এবং সাধারণ মানেুষর
স্থানীয় জ্ঞােনর পর্িত, নমর্তা ও িবশব্ােসর অভাব রেয়েছ।

এই দেুটা ঘটনা আমােক উপলিব্ধ কিরেয়েছ েয েকন ভারতই তেথয্র গণতািন্তর্কীকরণ
এবং উপিনেবশ ভাঙার অিভযান শুরু করার জায়গা। তথয্ অবশয্ই উপলব্ধ হওয়া
উিচত এই ধারণা েয ভারতীয় ইিতহােস এবং পর্জাতেন্তর্র আধুিনক গণতািন্তর্ক
কাঠােমার মেধয্ অঙ্গাঙ্গীভােব জিড়ত। পাশ্চােতয্র ওষুেধর উচ্চমূলয্, ঐিতহয্বাহী
জ্ঞােনর ওপর সব্তব্ এবং সম্পূণর্ ৈবজ্ঞািনক েলখােলিখর ওপর সীিমত পর্ািপ্ত, এই
সবিকছু িমিলেয় এটাই ইিঙ্গত কের েয মানষু সব িচনেত ও বুঝেত পারেছ।

ভারেতর মানষু এটা েবােঝন েয, জ্ঞান যখন িকছু কেপর্ােরশেনর বয্িক্তগত সম্পিত্তেত
পিরণত হেয় যায়, তখন তা সমােজর জনয্ কতটা ক্ষিতকারক হেত পাের। সামািজক
সমসয্াগুিল িদেয় কথা বলার এক দীঘর্ ঐিতহয্ ভারেতর রেয়েছ। গান্ধীজী যখন
অষ্টাঙ্গেত স্পষ্টভােব কথাগুিল বেলিছেলন, তখনও িতিন এটাই কেরিছেলন।
একইভােব, সমর্াট অেশাক সকল ধেমর্র পর্িত সহনশীলতােক উত্সািহত করিছেলন
এবং তৃতীয় েবৗদ্ধ পিরষেদর পৃষ্ঠেপাষকতায় সহায়তা কেরিছেলন। যিদ আমরা জ্ঞােনর
সাবর্জনীন পর্ািপ্ত সম্পেকর্  একিট িনিবড় কেথাপকথন চালােত চাই, তেব ভারতেকই
এই আেলাচনার সিঠক জায়গা বেল মেন হয়।

যখন আিম এই েলখািট েশষ করিছ, েসিদন কয্ািলেফািনর্য়ায় িকর্সমােসর িদন। আিম
েফবর্ুয়াির মােসর জনয্ ভারেতর িটিকট েকেট কের েরেখিছ এবং নতুন বছরটােক
িনেজর এবং অনয্েদর জ্ঞােনর জনয্ সািজেয় েতালার আশা করিছ। এই যাতর্াপেথ
আমায় িনেয় আসার জনয্ আিম আমার বনু্ধ সয্াম িপেতর্াদার পর্িত সবেচেয় েবিশ
কৃতজ্ঞ। জয় িহন্দ। েকাড সব্রাজ।

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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েবঙ্গালু◌্রুর TDU-েত ওষধশালা।
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েবঙ্গালুরুর TDU-েত ওষধশালা।

সবরমতী আশর্েম গান্ধীর কােজর এলাকা।
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ডক্টেরট ছাতর্রা রসায়ন নীিতর ৈবজ্ঞািনক পরীক্ষা, আযু়েবর্িদক ঔষধ একিট অনবদয্ তত্তব্ এর
ওপর েপাস্টার লাগােচ্ছন।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/
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মহীশূেরর মহারাণী HRE এর সােথ।

ৈনশেভােজ সয্াম িপেতর্াদার সােথ। মাঝখােন দাঁিড়েয় TDU- এর দশর্ন শঙ্কর।
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এলা ভাট ও অনািমক শাহ আহেমদাবােদ কথা বলেছন।

গুজরােট সমাবতর্নীয় পদযাতর্া।
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লডর্  িরচাডর্  এেটনেরােরার সংগৃহীত সংকলন েথেক বই।

েনহরুর কােজর সংকলন, ভারেতর িবিল্ডং েকাড, িলবােরশন ডকুেমন্টস স্কয্ািনংেয়র জনয্
অেপক্ষা করেছ।
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েবয়ারফুট কেলেজ, ৈদতয্ পতুুল িদেয় সাজােনা।

বয়ারফুট কেলেজ, মিহলরা েসৗর লণ্ঠন িনমর্াণ ও রক্ষণেবক্ষেণর কাজ িশখেছ।
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েবয়ারফুট কেলেজ, বাঙ্কার রায় জল পনুরুদ্ধােরর বয্বস্থা বয্াখয্া করেছন।

িদেনশ িতর্েবিদর বািড়েত গুজরািট খাবার!
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সলমেনর েচমব্াের িনিশথ েদশাই এর ফামর্ এর অনন্ত মালাঠী এবং সলমন খরুিশদ।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/
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গুজরাট িবদয্াপীেঠ িশক্ষাথর্ীেদর সেঙ্গ আেলাচনায় সয্াম িপেতর্াদা!

মুমব্ইেয়র ইিন্ডয়া েগেট িনিশথ েদশাইেয়র সােথ।
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িবজ্ঞিপ্তর বােক্সর সােথ স্টয্ান্ডাডর্  সংস্থায় পাঠােনা হেচ্ছ। ছিব িককর্  ওয়াল্টার।

ইনকেপর্ােরশেনর েনািটশ আমােদর িবশব্াস স্থাপন কেরেছ েয আইন সবার উপলব্ধ হওয়া উিচত।
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দেুটা িডস্ক অ◌্যােরর মেধয্ ৫৪.৫ িমিলয়ন জানর্াল িনবেন্ধর আকাের সমস্ত মানবজ্ঞােনর
একিট উেল্লখেযাগয্ অংশ রেয়েছ। এই িডস্কগুিল পাবিলক িরেসাসর্ অিফস েথেক সরােনা হেয়েছ
এবং অনয্ জায়গায় সিরেয় িনেয় যাওয়া হেয়েছ।
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পিরিশষ্ট: জ্ঞােনর উপর টপিরিশষ্ট: জ্ঞােনর উপর টুুইটইট

কালকালর্র্ মালম মালমুুদ, েসবােস্তােপাল, কয্ািলেফািনদ, েসবােস্তােপাল, কয্ািলেফািনর্র্য়া, ৬ জয়া, ৬ জুনু, ২০১৭ন, ২০১৭

@carlmalamud, 2:13 PM - 6 Jun 2017
1/10 পাবিলক িরেসাসর্ পাণু্ডিলিপ সািহেতয্র িনিবড় িনরীক্ষা পিরচালনা করেছ। আমরা মািকর্ ন
সরকােরর কােজর উপর দিৃষ্ট িনবদ্ধ কেরিছ।

Replying to @carlmalamud, 2:13 PM - 6 Jun 2017
2/ আমােদর িনরীক্ষািট এিট িনধর্ারণ কেরেছ েয েফডােরল কমর্চারী বা কমর্কতর্ া কতৃর্ক িলিখত
১,২৬৪,৪২৯ জানর্াল িনবন্ধ সম্ভবত কিপরাইেটর অকাযর্কর।

Replying to @carlmalamud, 2:13 PM - 6 Jun 2017
3/ িবষয়িট আরও পরীক্ষা করার জনয্, আিম scihub নােম পিরিচত একিট ডাটােবেসর একিট
অনিুলিপ ৈতির কেরিছ, যার ৬৩+ িমিলয়ন জানর্াল িনবন্ধ রেয়েছ।

Replying to @carlmalamud, 2:14 PM - 6 Jun 2017
4/ এই অনিুলিপিটর কারণ হল একিট রূপান্তরমূলক বয্বহার সৃিষ্ট করা, scihub এর সমস্ত
উপাদানগুিলর একিট িনষ্কাশন ৈতির করা যা সাবর্জনীন েডােমইেন।

Replying to @carlmalamud, 2:14 PM - 6 Jun 2017
5/ ১,২৬৪,৪২৯ সরকারী জানর্াল িনবন্ধগুিলর মেধয্ আমার েমটােডটা আেছ, এখন আিম
সম্ভাবয্ মুিক্তর জনয্ ১,১৪১,৫০৫ ফাইেলর (৯০.২%) পর্েবশািধকার েপেত সক্ষম হেয়িছ।

Replying to @carlmalamud, 2:14 PM - 6 Jun 2017
6/ এছাড়াও , আমার দখলকৃত ২,০৩১,৩৫৯ িনবন্ধগুিল ১৯২৩ সােলর বা তার আেগর
সােলর। এই ২িট িবভাগ scihub এর ৪.৯২% পর্িতিনিধতব্ কের।

Replying to @carlmalamud, 2:15 PM - 6 Jun 2017
7/ যাচাই এর জনয্ েয অিতিরক্ত িবভাগগুিল বািক আেছ, তার অন্তভূর্ক্ত হল কিপরাইট
িনবন্ধেনর েরিজেস্টর্শন েশষ, েযখােন মুক্ত পর্েবশািধকার( open access) েনই এবং েলখক-বদ্ধ
কিপরাইট।

Replying to @carlmalamud, 2:15 PM - 6 Jun 2017
8/ পাবিলক িরেসাসর্ শীঘর্ই আেলকজান্ডার লাইেবর্িরর িনযর্াস ৈতির কের সহজলভয্ করেব,
পর্কাশক ও সরকারগুিলর কােছ িবষয়গুিল উপস্থাপন করেব।

Replying to @carlmalamud, 2:15 PM - 6 Jun 2017
9/ আেলকজান্ডার এলবািকয়ান scihub ৈতির কেরেছন এবং জ্ঞােনর পর্েবশািধকােরর জনয্
গভীর ও সাহসী অবদান কেরেছন। আমােদর সবার তার পােশ দাঁড়ােনা উিচত।

Replying to @carlmalamud, 2:16 PM - 6 Jun 2017
10/ সবর্জনীন জ্ঞান সবর্দাই আমােদর পর্জেন্মর কােছ এক অসাধারণ অপর্াপ্ত পর্িতশর্ুিত।
ইন্টারেনেটর সােথ, এই সব্প্ন বাস্তব হেত পাের।
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CWMG, খন্ড ৮৫ (১৯৪৬), ফর্িন্টসিপস, জওহরলাল েনেহরুর সােথ ভািঙ্গ কেলািনেত,
নতুন িদল্লী ।

CWMG, খন্ড ৪৮ (১৯৩১-১৯৩২), পৃষ্টা ৪০, লয্াঙ্কাশায়াের েটক্সটাইল শর্িমকেদর সেঙ্গ।
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CWMG, খন্ড ৯০ (১৯৪৭-১৯৪৮), ফর্িন্টিস্পস।
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ইন্টারেনট আকর্ াইভ এ আরন সব্ােতর্জ এর নযু়াল িকর্ড দব্ারা িনিমর্ত মূিতর্ । িব.েজড েপেটর্াফ
এর দব্ারা ছিব।

ইন্টারেনেট বাক সব্াধীনতার কথা বলেছন আরন। ডয্ািনেয়ল েজ. িসয়ারডিস্ক এর দব্ারা ছিব।
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পিরিশষ্ট: সব্চ্ছতা কখন কাযপিরিশষ্ট: সব্চ্ছতা কখন কাযর্র্কর?কর?

জনাব েসায়াটজনাব েসায়াটর্র্জ, জজ, জুনু, ২০০৯।ন, ২০০৯।

সব্চ্ছতা একিট িনছক শব্দ; েযমন ধেরা "'সংস্কার" (reform) এর মেতা শব্দ, যা শুনেত
ভাল লােগ িকনু্ত তা যদচৃ্ছভােব েয েকােনা রাজৈনিতক িজিনেসর সেঙ্গ সংযকু্ত হেয়
যায় যা েকউ পর্চার করেত চায়। িকনু্ত "সংস্কার" কাযর্কর িকনা (এিট সংস্কােরর উপর
িনভর্র কের), সাধারণভােব সব্চ্ছতার কথা বলার েক্ষেতর্ এিট িনেবর্ােধর মতই আমােদর
কােছ যা আমেদরেক েবিশ দেুর িনেয় যােব না। সাবর্জিনক শুনািন েথেক িনেয় পিুলেশর
িজজ্ঞাসাবােদর পর্িকর্য়ার িভিডওেটপ করা সবিকছুই "সব্চ্ছতা" বলা েযেত পাের-এেতা
বড় েশর্ণী সম্পেকর্  েতমন িকছু বলার জনয্ এত েবিশ পর্েয়াজন েনই।

সাধারণভােব, যখনই েকউ আপনােক "সংস্কার" বা "সব্চ্ছতা" িহসােব িকছু িবিকর্ করার
েচষ্টা কের, তখন আপনার সেন্দহ করা উিচত। সাধারণভােব, আপনার সেন্দহপর্বণ
হওয়া উিচত। িকনু্ত িবেশষ কের, পর্িতিকর্য়াশীল রাজৈনিতক আেন্দালনগুিলর,
দীঘর্িদন ধের চমৎকার শব্দগুিলেত িনেজেদর ঠকােনার একটা লমব্া ইিতহাস িছল। িবংশ
শতাব্দীর েগাড়ার িদেক ভাল সরকার (েগাও-েগা) আেন্দালনেকই েদেখা। িবিশষ্ট
পর্ধান পর্িতষ্ঠান দব্ারা সহয়তা করা হেয়েছ, এবং তারা দািব কেরেছ েয যা নগেরর
গণতন্তর্েক বাধাগর্স্ত করেছ এমন দনুর্ীিত ও রাজৈনিতক েমিশনগুিলেক পিরষ্কার কের
েদেব। পিরবেতর্ , সংস্কারগুিল িনেজই গণতন্তর্েক অবরুদ্ধ কের েফেলেছ, এগুিল হল
বামপন্থী পর্াথর্ীেদর পর্িত পর্িতিকর্য়া যারা িনবর্ািচত হেত শুরু কেরিছল।

Goo-goo সংস্কারকরা ইেলকশনেক অফ-ইয়াের সিরেয় িনেয় যায়। তারা দািব কেরিছল
েয এটা নগর রাজনীিতেক জাতীয় রাজনীিতেক েথেক আলাদা রাখার জনয্, িকনু্ত
পর্কৃত পর্ভাব হল শুধু েভােটর হার হর্াস করা িছল। তারা রাজনীিতিবদেদর েবতন
েদওয়া বন্ধ কের িদেয়িছল। এই পদয্েক্ষপিট েনওয়া হেয়িছল দনুর্ীিত হর্াস করার জনয্,
িকনু্ত এটা িনিশ্চত কেরিছল েয েযন শুধুমাতর্ ধনীরা িনবর্ািচত হেত পাের। তারা
িনবর্াচেক িনদর্লীয় িনবর্াচন কেরেছন। এই জনয্ করা হেয়িছল কারণ শহর িনবর্াচনগুিল
হল স্থানীয় িবষয়, জাতীয় রাজনীিত নয় বরং এর পর্ভাব হল বয্িক্তিবেশষ নােমর
সব্ীকৃিতর ক্ষমতা বৃিদ্ধ করা এবং েভাটারেদর পেক্ষ এটা েবাঝা কিঠন হেয় েগিছল েয
েকান পর্াথর্ী তােদর পেক্ষ আেছ। এবং তারা েময়রেদর পিরবেতর্  অিনবর্ািচত শহর
পিরচালকেদর বিসেয় েদয়, তাই িবজয়ী িনবর্াচন পিরবতর্ন পর্ভািবত করার জনয্ আর
যেথষ্ট িছল না

অবশয্ই, আধুিনক সব্চ্ছতা আেন্দালন পরুােনা গুড গভনর্েমন্ট মুভেমন্ট েথেক অেনক
িভন্ন। িকনু্ত গল্পিট বয্াখয্া কের েয আমেদর পর্িতশর্ুিতবদ্ধ ধরেনর অলাভজনকেদর
সাহযয্ েথেক সতকর্  থাকা উিচত। আিম সব্চ্ছতা িচন্তাভাবনার এক িবেশষ আয়ােসর
উপর নজর িদেত চাই এবং এিট কীভােব ভয়াবহ হেত পাের তা েদখােত চাই। এিট
এমন িকছু িদেয় শুরু হয় যা অসম্মিত করা কিঠন।
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জনসাধারেণর সােথ কাগজ পতর্ ভাগ করাজনসাধারেণর সােথ কাগজ পতর্ ভাগ করা

আধুিনক সমাজ আমলাতন্তর্ এবং আধুিনক আমলাতািন্তর্ক কাগজপতর্ িদেয় ৈতির হয়:
েমেমা, িরেপাটর্ , ফমর্, ফাইিলং। জনগেণর সােথ এই অভয্ন্তরীণ নিথপতর্গুিল ভাগ
কের েনওয়ার িবষয়িট স্পষ্টতই ভাল বেল মেন হেচ্ছ এবং পর্কৃতপেক্ষ, এই জাতীয়
নিথপতর্গুিল পর্কাশ করার েথেক অেনক ভাল হেয়েছ, এিট জাতীয় িনরাপত্তা আকর্ াইভ
িকনা, যােদর Freedom of Information Act (FOIA) অনেুরাধগুিল কেয়ক দশক ধের
িবশব্জেুড় সরকােরর তর্ুিটগুিল অনাবৃত কেরেছ, অথবা অিবশর্ান্ত কালর্ মালামুদ এবং
তার স্কয্ািনং, িযিন আইন েথেক চলিচ্চতর্, িবনামূেলয্ অনলাইেন পর্েবশািধকােরর জনয্
েটরাবাইেট দরকারী সরকারী দিললগুিল েরেখেছ।

আিম সেন্দহ কির িকছু েলাক রাজৈনিতক অগর্ািধকােরর তািলকােত "ওেয়েব সরকাির
নিথপতর্গুিল পর্কাশ করেছ", তেব এিট একিট েমাটামুিট সস্তা পর্কল্প (েকবল
স্কয্ানারগুিলেত পর্চুর পিরমােন িজিনস ছঁুেড় েফলা) এবং এিট অেনক েবিশ খারাপ
বেল মেন হেচ্ছ না। সবেচেয় বড় উেদব্গ হল “েগাপনীয়তা” যার ভাল ভােব েখয়াল
রাখা হেয়েছ। মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্, FOIA এবং পর্াইেভিস একট (PA) মানেুষর
েগাপনীয়তা রক্ষা করার সময় উেন্মাচন িনিশ্চত করার জনয্ েমাটামুিট পিরষ্কার
িনেদর্িশকা সরবরাহ কের।

অনলাইেন সরকাির নিথপতর্গুিল িনবর্াণ করার েচেয় আরও েবিশ কাযর্কর হেব
কেপর্ােরট এবং অলাভজনকেদর েরকডর্ গুিলর পর্েবশািধকার েদওয়া। অেনক
রাজৈনিতক পদেক্ষপ আনষু্ঠািনক সরকার বাইের সঞ্চািলত হয়, এবং এইভােব িবদয্মান
FOIA আইনেনর সুেযােগর বাইের থােক। িকনু্ত এই ধরেনর িজিনসগুিল সবর্ািধক
সব্চ্ছতা সিকর্য়তাবাদী বয্িক্তেদর কােছ সম্পূণর্রূেপ রাডােরর বাইের মেন হয়; পিরবেতর্ ,
সরকার েথেক েকািট েকািট ডলার গর্হণকারী ৈদতয্ কেপর্ােরশনগুিল সবিকছু
অেছদনীয় েগাপেন রােখ।

জনসাধারেণর জনয্ েডটােবস উৎপন্নজনসাধারেণর জনয্ েডটােবস উৎপন্ন

অেনক নীিত পর্শ্ন পর্িতদব্ন্দব্ী সব্ােথর্র হল একিট যদু্ধ---চালেকরা েসই গািড়গুিল চায়
না যা েমাড় েনওয়ার সােথ সােথ উেল্ট যায় এবং তােদর েমের েদয়, িকনু্ত গািড়র
েকাম্পািনগুিল এই ধরেনর গািড় িবিকর্ চািলেয় েযেত চায়। আপিন যিদ কংেগর্েসর
সদসয্ হন, তেব তােদর মেধয্ িনবর্াচন করা কিঠন। একিদেক আপনার িনবর্াচনেকন্দর্,
যারা আপনার জনয্ েভাট েদয়। িকনু্ত অনয্িদেক বড় সংস্থাগুিল, যা আপনার
পনুিনর্ধর্ারণ পর্চারািভযানগুিল চালােনার জনয্ সাহাযয্ েদয়। আপিন সিতয্ই দেুটার
একিটেক খুব খারাপ ভােব কুিপত করেত সামথর্য্ করেত পারেবন না।

সুতরাং, কংেগর্েসর আেপােষর েচষ্টা করার পর্বণতা রেয়েছ। উদাহরণসব্রূপ,
টর্ান্সেপােটর্ শন িরকল এন্হােন্সেমন্ট, অ◌্যাকাউেন্টিবিলিট এন্ড ডিকউেমনেটশান
(TREAD) অ◌্যাক্ট-এর সােথ এটাই ঘেটেছ। িনরাপদ গািড়র পর্েয়াজেনর পিরবেতর্ ,

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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কংেগর্েসর পর্েয়াজন িছল েকবল গািড় েকাম্পািনগুিল তােদর গািড়গুিল কীভােব
বাজাের আনেত পারেব তা পর্িতেবদন করা । সব্চ্ছতার আবার জয়!

অথবা, আেরা িবখয্াত উদাহরেণর জনয্: ওয়াটারেগেটর পর, েলােকরা বড় বড়
কেপর্ােরশনগুিলর কাছ েথেক লক্ষ লক্ষ ডলার পর্াপ্ত রাজনীিতিবদেদর িনেয় িবরক্ত
িছল। িকনু্ত, অনয্িদেক, কেপর্ােরশনগুিল রাজনীিতিবদেদর অথর্ পিরেশাধ করেত খুব
তত্পর িছল। তাই অনশুীলন িনিষদ্ধ করার পিরবেতর্ , কংেগর্েসর েকবল এইটা
পর্েয়াজন িছল েয রাজনীিতিবদরা তােদর পর্েতয্েকর উপর নজর রােখ যারা তােদর
অথর্ পর্দান কের এবং সাবর্জিনক পিরদশর্েনর জনয্ এিটর পর্িতেবদন েপশ করা।

আিম এই সব আচার িবচার খুব হাসয্কর মেন কির। যখন আপিন একিট েরগুেলটরী
সংস্থা ৈতির কেরন, তখন আপিন এমন একিট েগাষ্ঠীেক একিতর্ত কেরন যার কাজ হল
িকছু সমসয্ার সমাধান করা। যার আইন ভােঙ্গ তােদর উপর তদন্ত করার জনয্ তােদর
ক্ষমতা েদওয়া হেয়েছ এবং তােদর শািস্ত েদওয়ার জনয্ অিধকার েদওয়া হেয়েছ।
অনয্িদেক, সব্চ্ছতা েকবল কাজেক সরকার েথেক নাগিরেকর কােছ স্থানান্তিরত কের,
যােদর েকানও সময় েনই এবং েকানও িবস্তািরতভােব এই পর্শ্নগুিলর তদন্ত করার
ক্ষমতা েনই, আর এটা সমব্েন্ধ কাউেক একা েকােনা িকছু করেতও েদয় না। এিট একিট
দভুর্ াগয্: অেনেকর মেন হয় েয কংেগর্স এই গুরুতপণূর্ িবষেয়র উপর েকােনা কাজ
করেছ, কেপর্ােরট স্পনসরেদর েকােনা ভােব অসুিবেধেত না েফেলই।

জনসাধারেণর জনয্ ডাটােবস বয্াখয্া করাজনসাধারেণর জনয্ ডাটােবস বয্াখয্া করা

এখােন েযখােন পর্যিুক্তিবদরা পদেক্ষপ েনয়। "মানেুষর জনয্ অেনক িকছু খুব কিঠন?"
তারা শুনেত পায়। "আমরা এিট িঠক করেত জািন। " সুতরাং তারা ডাটােবেসর একিট
অনিুলিপ ডাউনেলাড কের এবং জনসাধারেণর বয্বহােরর জনয্ -সংিক্ষপ্ত পিরসংখয্ান
ৈতির কের, এিটর চারপােশ সুন্দর ছিবগুিল েরেখ এবং িকছু স্নয্ািজ( snazzy)
অনসুন্ধান ৈবিশষ্টয্ এবং িকছু দশৃয্মানতার সােথ এিট চমত্কার কের েতােল। এখন
নাগিরকরা জানেত পারেব েয েক তােদর রাজনীিতিবদেদর অথর্ায়ন করেছ এবং
অনলাইেন িগেয় জানেত পারেবন তােদর গািড় কতটা িবপজ্জনক।

িবজয়ীরা এটা ভােলাবােস। সাম্পর্িতক অপর্িতিবধান এবং অ◌্যািন্ট-গভনর্েমন্ট
িজওলিটর্ েথেক উদূ্ভত এখন অেনেক সরকার সম্পেকর্  সেন্দহভাজন। "আমরা
িনয়ন্তর্কেদর িবশব্াস করেত পাির না," তারা বেল। "আমােদর িনেজেদর তেথয্র তদন্ত
করেত সক্ষম হওয়া দরকার। " পর্যিুক্ত িনখুতঁ সমাধান পর্দান কের বেল মেন হয়। শুধু
সমস্ত িকছু অনলাইন রাখুন- কাউেক িবশব্াস না কেরই েলােকরা েডটা িনরীক্ষণ করেত
পারেব।

শুধুমাতর্ একিট সমসয্া আেছ: আপিন যিদ িনয়ন্তর্কেদর িবশব্াস করেত না পােরন তেব
আপিন িক কের ভােবন েয আপিন তথয্েক িবশব্াস করেত পারেবন?

পিরিশষ্ট: সব্চ্ছতা কখন কাযপিরিশষ্ট: সব্চ্ছতা কখন কাযর্র্কর?কর?
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েডটােবস ৈতিরর সমসয্ািট এটা নয় েয তারা পড়ার পেক্ষ খুব কিঠন; এিট তদন্ত এবং
পর্েয়াগকারী শিক্তর অভাব, এবং ওেয়বসাইট েসটা সাহাযয্ করেত িকছুই কের না।
েযেহতু তােদর যাচাইেয়র দািয়েতব্ েকউ েনই, তাই সব্চ্ছতা েডটােবেস পর্িতেবদন করা
েবিশরভাগই েকবল িমথয্া। কখনও কখনও তারা লজ্জাজনক িমথয্া, েযমন িকছু
কারখানার কমর্েক্ষেতর্র আঘােতর িবষেয় বইেয়র দিুট েসট রাখা হয়: এক সিঠক,
পর্িতিট আঘাত পর্িতেবদন করা এবং অনয্িট সরকারেক েদখােনার জনয্, যার মাতর্
10% পর্িতেবদন করা হয়।² তেব তারা সহেজই জাল করা পাের: ফমর্গুিল অসম্পূণর্ বা
টাইপস( typos) দব্ারা ভরা হয়, বা কুকমর্ এমনভােব পিরবিতর্ত হয় েয এিট ফেমর্র
উপর আর আিবভূর্ত হয় না। এই েডটােবসগুিল সহেজ পড়ার জনয্ ৈতির করা
শুধুমাতর্ “সহেজ িমথয্া পড়েত” ফলাফেল পিরনত কের।

িতনিট উদাহরণ:

• কংেগর্েসর অপােরশন জনসাধারেনর কােছ অনমুান-অনসুাের েখালা আেছ,
তেব যিদ আপিন সদেন যান (অথবা যিদ আপিন এই সব্চ্ছতা সাইেটর
েকানিটেত িক হয় তা অনসুরণ কেরন) আপিন েদখেত পােবন েয তারা
তােদর সময়গুিল সব সময় েপাস্ট অিফস নামকরেণ করেতই চেল যায়। সমস্ত
বাস্তব কাজ জরুরী িবধান বয্বহার কের পাস করা হয় এবং িনেদর্াষ িবল
উপধারার মেধয্ ঢুিকেয় েদওয়া যায়। (বয্াংেকর েবলআউটগুিল পল
ওেয়লেস্টান েমন্টাল েহলথ অ◌্যােক্ট রাখা হেয়িছল।) ময্াট িতিবব্র দয্ েগর্ট
েডর্ঞ্জেমন্ট (িস্পেগল অ◌্যান্ড গর্ু) গল্পিট বেল।

• এইসব সাইটগুিল আপনার িনবর্ািচত কমর্কতর্ া েক বেল েদয়, িকনু্ত আপনার
িনবর্ািচত কমর্কতর্ ার আসেল িক পর্ভাব রেয়েছ? ৪০ বছর ধের, িনউ ইয়েকর্ র
েলােকরা তােদর িনবর্ািচত কমর্কতর্ ােদর দব্ারা পিরচািলত হেয়িছল-তােদর
শহর পিরষদ, তােদর েময়র, তােদর গভনর্র। িকনু্ত রবাটর্  কয্ােরা পাওয়ার
েবর্াকার (পর্াচীন ) েত যা পর্কাশ কেরিছেলন, তার সবিকছু ভুল িছল।
িনউইয়েকর্  ক্ষমতা এক বয্িক্তর দব্ারা িনয়িন্তর্ত িছল, একজন মানষু, িযিন
সবসময়ই অিফেস যাওয়ার েচষ্টা করার সময় কর্মাগতভােব হািরেয় েযেতন,
একজন মানষু এ বয্াপাের দািয়েতব্ িছেলন বেল েকউ মেন করেতন না: পাকর্
কিমশনার রবাটর্  েমাস।

• ইন্টারেনেট পর্চুর সাইটগুিল আপনােক বেল েদেব েয আপনার পর্িতিনিধ
কার েথেক েকান অথর্ উপাজর্ন কের, িকনু্ত অনাবৃত অনদুান হল েসই সব
অনদুােনর একিট েছাট অংশ মাতর্। েকনার িসলভারস্টাইন হাপর্ােরর জনয্
িনেজর িকছু েলখা েছেপেছন েযখােন বেলছেন েয (তার মেধয্ িকছু েস তার
বই তুিকর্ িসসাম(Turkmeniscam) [Random House] এ উেল্লখ কেরেছন),
কংেগর্েসর সদসয্ হওয়ার ফেল, তারা েগাপনীয়তার সােথ অেনক ধরেনর
অনলুাভ (perks) এবং নগদ টাকা অজর্ন করেত অিবরাম উপায় সরবরাহ
কের।

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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সব্চ্ছতার সমথর্করা এর চারপােশ চক্কর লাগােনার েচষ্টা করেত থােক। "িঠক আেছ,"
তারা বেল, "তেব অবশয্ই িকছু তথয্ সিঠক হেব। এমনিক যিদও এিট না হয়, তাহেল
কীভােব মানষু িমথয্া বেল তার িবষেয় আমরা িক িকছু িশখতাম না? "সম্ভবত এিট
সতয্, যিদও েকানও ভাল উদাহরেণর কথা িচন্তা করা কিঠন। (পর্কৃতপেক্ষ, সব্চ্ছতার
কােজর জনয্ েকানও ভাল উদাহরণ মেন করা কিঠন, যােত েকােনা িকছু পর্মািনত
হেয়েছ, সম্ভবত েকােনা িকছু আেরা েবিস সব্চ্ছতার জনয্)। িকনু্ত সবিকছুর একটা খরচ
আেছ।

েকািট েকািট ডলার িবশব্বয্াপী সব্চ্ছতা পর্কেল্পর জনয্ বয্য় করা হেয়েছ। েসই টাকা
আকাশ েথেক আেস না। পর্শ্ন এটা নয় েয েকান সব্চ্ছতা কার েচেয় েবিশ ভােলা; এটা
হল সব্চ্ছতা আসেল এই সম্পদগুিল বয্য় করার সেবর্াত্তম উপায় িকনা, এিট অনয্
েকানেনা জায়গায় বয্য় করেল বড় পর্ভাব েফলেব িকনা তার মূল িবষয়।

আিম এটা মেন করতাম েয তারা করেব। এই সমস্ত অথর্ সরাসির উত্তর পাওয়ার লক্ষয্
িনেয় বয্য় করা হেয়েছ, এিট সম্পেকর্  িকছু করার েনই। পর্েয়াগকারী শিক্ত ছাড়া, িবেশব্র
সবেচেয় পঠনেযাগয্ ডাটােবসিট এমনিক পেুরাপিুর িনভুর্ল না হেলও এিট সম্পূণর্ রূেপ
সম্পাদন করেব না। তাই মানষু অনলাইন যান এবং সব গািড় িবপজ্জনক এবং সব
রাজনীিতিবদরা দনুর্ীিতগর্স্ত েদেখন। তখন তােদর িক করা উিচত?

অবশয্ই, সম্ভবত তারা েছাট পিরবতর্ন করেত পাের-এই রাজনীিতিবদ তার েচেয় একটু
কম অেথর্াপাজর্ন কের , তাই আিম তার জনয্ েভাট েদব (অনয্িদেক, েস হয়েতা
আরও ভাল িমথয্াবাদী এবং তার েতেলর টাকা PACs বা িভিত্তগুিলর মাধয্েম ফােনল
হেয় যােব অথবা লিবস্ট)-িকনু্ত সরকােরর পর্িতমুেখ, তারা বড় সমসয্া সমাধান করেত
পাের না: কেয়কিট েলাক একিট ওেয়বসাইট পেড় গাড়ীর েকাম্পািনগুিলেক িনরাপদ
গাড়ী ৈতির করেত বাধয্ করেত পাের না। আপিন পর্ধান সমসয্া সমাধােনর জনয্ িকছুই
কেরিন; আপিন েকবল এিট আেরা আশাহীন বেল মেন কেরেছন: সমস্ত
রাজনীিতিবদরা দনুর্ীিতগর্স্ত, সব গািড় িবপজ্জনক। আপিন িক করেত পােরন?

একিট িবকল্পএকিট িবকল্প

েযটা িবদর্ূপাত্মক েসটা হল েয আপিন িকছু করেত পারেবন তা ইন্টারেনট পর্দান কের।
এিট এেক অেনক েবিশ সহজ কের তুেলেছ,আেগর েচেয় আরও সহজ, মানেুষর সােথ
েগাষ্ঠী গঠন করা এবং সাধারণ কাজগুিলেত একেতর্ কাজ করা। এবং এর জনয্ মানষু
একিতর্ত হেচ্ছ-ওেয়বসাইট িবেশ্লষণ নয়- যােত বাস্তব রাজৈনিতক অগর্গিত ৈতির
করা েযেত পাের।

এ পযর্ন্ত আমরা িশশুর পদেক্ষপগুিল েদেখিছ-েলােকরা অনয্তর্ যা েদেখেছ তা
অনিুলিপ কের রাজনীিতেত পর্েয়াগ করার েচষ্টা করেছ। উইিকও ভাল কাজ কের বেল
মেন হেচ্ছ, তাই আপিন একিট রাজৈনিতক উইিক ৈতির করেবন। সবাই সামািজক
েনটওয়াকর্  ভালবােস, তাই আপিন একিট রাজৈনিতক সামািজক েনটওয়াকর্  িনমর্াণ
করেবন। িকনু্ত এই সরঞ্জামগুিল তােদর আসল েসিটংেস কাজ কেরিছল কারণ তারা
িবেশষ সমসয্া সমাধান করার েচষ্টা কেরেছ, এটা নয় েয তারা জাদ ুতার জনয্।
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রাজনীিতেত অগর্গিতর জনয্, আমােদর সমসয্াগুিলর সমাধান কীভােব করা উিচত েস
িবষেয় আমােদর ভাল কের িচন্তা করেত হেব, েকবল অনয্ানয্ েক্ষতর্গুিলেত কাজ কের
এমন পর্যিুক্তগুিল অনিুলিপ করেল হেব না।

েডটা িবেশ্লষণ এিটর অংশ হেত পাের তেব এিট একিট বড় ছিবর অংশ। িকছু সমসয্া
েমাকােবলার জনয্ একসেঙ্গ আসেছ এমন এক দেলর েলাকজেনর কথা কল্পনা করুন-
খাদয্ িনরাপত্তা সম্পেকর্ , বলুন। আপনার কােছ এমন পর্যিুক্তিবদরা থাকেত পাের যারা
িনরাপত্তা েরকডর্  এর উপর নজর রােখ, এমন তদন্তকািরক সাংবািদক যারা েফান কল
কের, এবং িবিল্ডংেয় েগাপন ভােব ঢুেক পেড়, আইনজীবী যারা কাগজপেতর্র সন্মান
জাির কেরন এবং মামলাগুিল দািখল কেরন, এমন রাজৈনিতক সংগঠকগুিল হেত
পাের যা পর্কল্পিটর সমথর্েন সহায়তা কের এবং েসব্চ্ছােসবকেদর সমনব্য় কের, এমন
কংেগর্েসর সদসয্েদর হেত পাের যারা আপনার িবষেয় শুনািনর জনয্ চাপ িদেত পাের
এবং আপনার সময্সার সমাধান করার জনয্ আইন পাস করেত পাের, এবং, অবশয্ই,
ব্লগার এবং েলখক আপনার গল্পগুিল এেক এেক পর্কাশ করেত থােক তােদর িবকিশত
হওয়ার সােথ সােথ।

কল্পনা করুন: একিট তদন্তকারী স্টর্াইক িটম, একিট িবষয় িনেয়, সতয্ উেন্মািচত কের
এবং সংস্কােরর জনয্ চািপেয় েদয়। তারা পর্যিুক্ত বয্বহার করেব, অবশয্ই, িকনু্ত
রাজনীিত ও আইন ও করেবন। সেবর্াত্তমভােব, একিট সব্চ্ছতা আইেন আপিন আেরা
একিট ডাটােবস েদখেত পােবন। িকনু্ত একিট মামলা (অথবা কংেগর্সনাল তদন্ত)?
আপিন সমস্ত েডটােবস, পাশাপািশ তােদর িপছেনর উত্স েরকডর্ গুিল, তারপ মানেুষর
ইন্টারিভউেয় সপেথর অধীেন িক েবাঝায় তা সপীনা করেত পারেবন। অপের িক চায়
েসিটর পবূর্াভাস পাওয়ার পিরবেতর্  আপিন যা চান তা িজজ্ঞাসা করেত পােরন।

এখােন এই তথয্ িবেশ্লষণ সিতয্ই দরকারী হেত পাের। ওেয়েবর উপর
যেথচ্ছভােব সাফর্ ারেদর িনিদর্ষ্ট উত্তর পর্দান না করা, িকনু্ত বয্িতকর্মগুিল এবং
িনদশর্নগুিল এবং পর্শ্নগুিল খুেঁজ েবর করা এবং অনয্েদর দব্ারা অনসুন্ধান করা েযেত
পাের। সমাপ্ত পণয্ গঠন না কের, িকনু্ত আিবষ্কার পর্িকর্য়ার মেধয্ আকষর্ক দব্ারা।

িকনু্ত এিট তদন্তমূলক স্টর্াইক দেলর সদসয্েদর কােজর সােথ অনয্েদর সােথ যেুক্তর
সময়ই করা েযেত পাের। তােদর লক্ষয্ পণূর্ করেত যা লােগ তারা েসটা কের,
"পর্য্যিুক্তিবদয্া" এবং "সাংবািদকতা" এবং "রাজনীিতর" মেধয্ িনিবর্চাের িবভাগ দব্ারা েবাধ
কের নয়।

এই মুহূেতর্ , পর্যিুক্তিবদরা েজার িদেয় বেলেছন েয তারা েয েকানও িবষেয় তথয্ খুেঁজ
েপেত িনরেপক্ষ প্লয্াটফমর্গুিল ৈতির করেছ। সাংবািদকরা েজার িদেয় বেলন েয তারা
পর্কৃত ঘটনার পযর্েবক্ষক। এবং রাজৈনিতক মানষুজন অনমুান কেরন েয তারা
ইিতমেধয্ উত্তর জােনন এবং আর পর্েশ্নর তদন্ত করেত হেব না। তারা পর্েতয্েকই এক
একজন অরুিচকর বয্িক্ত, তারা বড় ছিবটা েদখেত অক্ষম।

আিম অবশয্ই িছলাম। আিম এই িবষেয় েজারপবূর্ক যত্ন িনিচ্ছ- আিম চাই না
রাজনীিতিবদরা দনুর্ীিতবাজ েহাক; আিম চাই না মানষুজনেক গািড়গুিল হতয্া করুক

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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-এবং একজন েটকেনালিজস্ট িহসােব আিম তােদর সমাধান করেত চাইেবা। তাই
সব্চ্ছতার পর্িতশর্ুিতেত আিম সের েগিছলাম। এটা িঠক েয িজিনসগুিল আিম
ভােলাভােব িলখেত েচেয়িছলাম, েকাড েলখা, ডাটােবসগুিলেক ভাগ ভাগ কের রাখা
-আিম িবেশব্েক পিরবতর্ন করেত পাির।

িকনু্ত এটা কাজ কের না। অনলাইেন ডাটােবস রাখা একিট রূপালী বুেলট না, সব্চ্ছতা
শব্দিট েযমন েশানায় েসিট েসমন ভােলা নয়। িকনু্ত িনেজেক অিভভূত করা সহজ িছল।
আমােক যা করেত হেয়িছল তা হল অনলাইেন রাখা এবং েকউ েকাথাও না েকাথাও
তােদর বয্বহােরর জনয্ খুেঁজ পােব। এসেবর পেড়, েয পর্যিুক্তিবদরা যা কের, তা িক
িঠক? ওয়াল্ডর্ ওয়াইড ওেয়বিট খবর পর্কাশ করার জনয্ িডজাইন করা হয়িন-এিট
িনরেপক্ষ প্লয্াটফমর্ িহসােব িডজাইন করা হেয়িছল যা ৈবজ্ঞািনক পর্কাশনা েথেক
পেনর্াগর্ািফেক সমথর্ন করেত পােরেব।

রাজনীিত এমনভােব কাজ কের না। সম্ভবত িনউইয়কর্  টাইমস এর সামেনর পৃষ্ঠায়
িজিনসগুিল িনবর্াণ কের এমন িকছু িনিশ্চত করা হেয়েছ েয তারা সংেশাধন করা হেব,
িকনু্ত েসই িদনিট অেনক অতীত হেয় েগেছ। িলক েথেক তদন্ত েথেক উদ্ঘাটন েথেক
পর্িতেবদন েথেক সংস্কার, এই সবিকছুর পাইপলাইন েভেঙ্গ েগেছ। পর্যিুক্তিবদরা
সাংবািদকেদর উপর িনভর্ র কের না তােদর িজিনসপতর্ বয্বহােরর জনয্; সাংবািদকরা
রাজৈনিতক কমর্ীেদর উপর িনভর্ র কের না তারা েযই সমসয্াগুিল তুেল ধের তা সমাধান
করার জনয্। পিরবতর্ন হাজার হাজার মানেুষর কাছ েথেক আেস না, সবাই তােদর
পৃথক রাস্তায় যায়। পিরবতর্ েনর পর্েয়াজন হল একিট সাধারণ লেক্ষয্ কাজ করার জনয্
সবাইেক একসাথ করা। পর্যিুক্তিবদেদর এটা িনেজেদর দব্ারা করা কিঠন।

িকনু্ত তারা যিদ তােদর লক্ষয্ িহসােব তা গর্হণ কের তেব তারা তােদর সমস্ত পর্িতভা
এবং দক্ষতার েক্ষেতর্ সমসয্ািট পর্েয়াগ করেত পারেব। তারা তােদর সাফেলয্র পিরমান
পিরমাপ করেত পাের যারা তােদর ওেয়বসাইট পিরদশর্নকেরেছন তােদর দব্ারা নয়, বরং
মানেুষর জীবেনর পিরবতর্ েনর দব্ারা যার জনয্ তারা লেড়েছন। তারা জানেত পারেব েয
েকান পর্যিুক্ত আসেল েকােনা পাথর্কয্ ৈতির কের এবং েকানিট েকবল িনরবিচ্ছন্নতা।
এবং তারা পনুরাবৃিত্ত, উন্নিত, এবং েস্কল করেত পারেবন।

সব্চ্ছতা একিট শিক্তশালী িজিনস হেত পাের, িকনু্ত িবিচ্ছন্নতা নয়। সুতরাং, আমেদর
এটা বলা বন্ধ করা উিচত েয আমােদর কাজিট েকবলমাতর্ তথয্িট খুেঁজ পাওয়া এবং
অনয্ েলােকর কাজ হল এিট কীভােব বয্বহার করা যায় তা িনধর্ারণ করা। আসুন
আমরা িসদ্ধান্ত িনই েয আমােদর কাজ িবেশব্র ভােলার জনয্ লড়াই করা। আিম েদখেত
চাই েয এই সব আশ্চযর্জনক সম্পদ সব এর উপর কাজ করেছ।

েনাটেনাট

1.আেরা েবিশর জনয্, েদখুন http://sociology.ucsc.edu/whorulesamerica/
power/local.html.

2. ফাস্টর্  ফুড েনশন, এিরক স্কলসার, িহউটন মিফ্লন, ২০০১।

পিরিশষ্ট: সব্চ্ছতা কখন কাযপিরিশষ্ট: সব্চ্ছতা কখন কাযর্র্কর?কর?
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CWMG, খন্ড ৭৪ (১৯৪১), ফর্িন্টিস্পস, ডয্ানসু তাকিলর সেঙ্গ িস্পিনং।
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CWMG, খন্ড ১৭ (১৯২০), পৃষ্টা ১৬৯, গান্ধীজী রবীন্দর্নােথর সােথ ১৯২৬ সােলর এিপর্ল
মােস আহেমদাবেদ ।

CWMG, খন্ড ২৫ (১৯২৪-১৯২৫), পৃষ্টা ১৭৭, গান্ধী ইিন্দরার সেঙ্গ, অনশেনর সময়।
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-017/CWMG-v017-XVII-MC-BETA#page/168/mode/2up
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CWMG, খন্ড ৮৬ (১৯৪৭), পৃষ্টা ২২৫, েনায়াখালীেত, পর্াথর্না করার পর।
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CWMG, খন্ড ৮৯ (১৯৪৭), ফর্িন্টিস্পস।
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-089/CWMG-v089-LXXXIX-MC-BETA#page/n9/mode/2up
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CWMG, খন্ড ৫৯ (১৯৩৪), ফর্িন্টিস্পস, সরদার পয্ােটল ও মিনবীন পয্ােটেলর সেঙ্গ েবােমব্
কংেগর্স অিধেবশেন।
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িনবিনবর্র্ািচত পাঠয্কর্মািচত পাঠয্কর্ম

অ◌্যাডামস, জন; জন অ◌্যাডামস: িরভিলউশানারী রাইিটং, ১৭৫৫ -১৭৭৫,
লাইেবর্ির অফ আেমিরকা,২০১১।

অ◌্যািলনিস্ক, েশৗল িড., রুলস ফর র◌্যািডকাল, িভেন্টজ, ১৯৮৯ ।

অ◌্যােলন, চালর্স, অেশাকা: দয্ সাচর্  ফর ইিন্ডয়া'স লস্ট এেম্পরার, িলটল, বর্াউন,
২০১২।

আেমব্দকর, িব. আর., এিনিহেলশান অফ কাস্ট, আত্মপর্কাশ, ১৯৩৬, ভােসর্া,
২০১৪।

অিস্টন, গর্ানিভল, দয্ ইিন্ডয়ান কনিস্টিটউশান: কনর্ারেস্টান অফ এ েনশান, ক্লয্ােরন্ডন
েপর্স, ১৯৬৬।

েবকন, লডর্  ফয্ািন্সস, দয্ অ◌্যাডভান্সেমন্ট অফ লািনর্ং অ◌্যান্ড িনউ
এ◌্যাটলািন্টস, অক্সেফাডর্  ইউিনভািসর্িট েপর্স, ১৯৮৪।

ভট্টাচাযর্, সাবয্াসচী, মহাত্মা গান্ধী দয্ জানর্ািলস্ট, েপর্য়জার, ১৯৮৪।

ভট্টাচাযর্, সাবয্াসচী, মহাত্মা এন্ড দয্ েপােয়ট ; েলটাসর্ এন্ড িডেবটস িবটুইন গান্ধী এন্ড
েটেগাড় ১৯১৫-১৯৪১, নাশয্ানাল বুক টর্াস্ট, ১৯৭৭।

িবংহাম, থমাস েহনির, দয্ রুল অফ লয্, েপঙ্গুইন েপর্স, ২০১১।

বর্য্াঞ্চ, েটলর, পািটর্ ং দয্ ওয়াটাসর্: আেমিরকা ইন দয্ িকং ইয়ারস ১৯৫৪-৬৩, সাইমন
এন্ড সু্কস্টার, ১৯৮৮।

বর্য্াঞ্চ, েটলর, িপলার অফ ফায়ার: আেমিরকা ইন দয্ িকং ইয়াসর্, ১৯৬৩-৬৩, সাইমন
এন্ড সু্কস্টার, ১৯৯৮।

বর্য্াঞ্চ, েটলর, এট কনানস এজ : আেমিরকা ইন দয্ িকং ইয়াসর্, ১৯৬৫ -৬৮, সাইমন
এন্ড সু্কস্টার, ২০০৬।

বর্াউন, জিুডথ এম., গান্ধী’স রাইজ টু পাওয়ার: ইিন্ডয়ান পিলিটক্স ১৯১৫-১৯২২,
েকমিবর্জ ইউিনভািসর্িট েপর্স, ১৯৭২।

বর্ায়ান, উইিলয়াম েজিনংস, িস্পেচস অফ উইিলয়াম েজিনংস বর্ায়ান, খন্ড ২ , ফয্াঙ্ক
ও ওয়াগনলস, ১৯১১।

211



বায়াডর্ , রবাটর্  িস., দয্ েসেনট অফ দয্ েরামান িরপাবিলক : অ◌্যােডর্স অন দয্ িহিস্টর্
অফ েরামান কনিস্টিটউশানািলস্ম, গভনর্েমন্ট িপর্িন্টং েপর্স, ১৯৯৫।

েচৗধুরী, সুিজত, মাধব েখাসলা, এবং পর্তাপ ভান ুেমহতা, সম্পাদক, দয্ অক্সেফাডর্
হয্ান্ডবুক অফ দয্ ইিন্ডয়ান কনিস্টিটউ শান, অক্সেফাডর্  ইউিনভািসর্িট েপর্স, ২০১৬।

েক্লটন, িরচাডর্  এবং টমিলনসন, হাঘ , দয্ লয্ অফ িহউমান রাইটস, িদব্তীয় সংস্করণ,
খন্ড ২, অক্সেফাডর্  ইউিনভািসর্িট েপর্স, ২০০৯।

কর্স, হয্ারল্ড এল., দয্ িপপলস রাইট টু েনা: িলগয্াল অ◌্যাকেসস টু পাবিলক
েরকডর্ স অ◌্যান্ড পর্িসিডংসস, কলিমব্য়া ইউিনভািসর্িট েপর্স, ১৯৫৩।

ডাটর্ ন, রবাটর্ , েসন্সরস এট ওয়াকর্ : হাউ েস্টটস েশেপড িলটােরচার, ডব্লু ডব্লু.নটর্ ন
অ◌্যান্ড েকাম্পািন, ২০১৪।

েদবিজ, ফয়সাল, দয্ ইমেপািসবল ইিন্ডয়ান: গান্ধী অ◌্যান্ড দয্ েটম্পেটশন অফ
ভােয়ােলন্স, হাভর্ াডর্  ইউিনভািসর্িট েপর্স, ২০১২।

িডসােলাভ, চালর্স আর., এম.েক. গান্ধী: অ◌্যাটিনর্ এট লয্, ইউিনভািসর্িট অফ
কয্ািলেফািনর্য়া েপর্স, ২০১৩।

েডাক, েজােসফ েজ., এম. েক. গান্ধী: ইিন্ডয়ান পয্ািটর্েযাট ইন দিক্ষণ আিফর্কা, িখল
ভারত সাভর্ া সভা সংঘ পর্কাশান, ১৯০৯।

হাজর্া, কাই লাল, আেশাকা অ◌্যাজ েডিপকেটড ইন িহজ এিডক্টস, মুিন্সরাম
মেনাহরলাল পাবিলশাসর্, ২০০৭।

গান্ধী, এম. েক., িহন্দ সব্রাজ: এ িকর্িটকাল এিডশন, সুেরশ শমর্া এবং িতর্দীব
েসাহরাদ, সম্পাদকমন্ডলী, নভিজবন টর্াস্ট, ১৯১০, ওিরেয়ন্ট ব্লয্াক েসায়ান,
২০১০।

গান্ধী, এম.েক., সব্তয্াগর্হা ইন সাউথ আিফর্কা , এস. গেণশ, ১৯২৮।

গান্ধী, এম. েক., দয্ েস্টাির অফ মাই এক্সেপিরেমন্টস উইথ টর্থু, খন্ড ২, নবজীবন
েপর্স, ১৯২৭।

গান্ধী, েসািনয়া, সম্পাদক, িফর্েডামস েডাটার: েলটারস িবটুইন ইিন্দরা গান্ধী ও
জওহরলাল েনেহরুর ১৯২২-১৯৩৯, েহাডর অ◌্যান্ড ষ্টাউটন, ১৯৮৯।

েকাড সব্রাজেকাড সব্রাজ
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েঘাষ, অিনিন্দতা, পাওয়ার ইন িপর্ন্ট: জনিপর্য় ঔপিনেবিশক পর্কাশনা এবং ভাষা ও
সংসৃ্কিতর রাজনীিত একিট ঔপিনেবিশক সমােজ অক্সেফাডর্  ইউিনভািসর্িট েপর্স,
২০০৬।

েগাপাল, সারভাপািল, রাধাকৃষ্ণন: এ বােয়াগর্ািফ, উনউইন িহমান, ১৯৮৯।

েহাফিময়ার, ইসােবল, গান্ধী’স িপর্িন্টং েপর্স, হাভর্ াডর্  ইউিনভািসর্িট েপর্স, ২০১৩।

হান্ট, েজমস িড., গান্ধী ইন লন্ডন, নটরজ বুকস (সংেশািধত সংস্করণ), ১৯৯৩।

হুেটনবয্াক, রবাটর্  এ., গান্ধী ইন সাউথ আিফর্কা: িবর্িটশ ইেম্পিরয়ািলসম এন্ড দয্
ইিন্ডয়ান েকাশেসন , ১৮৬০-১৯১৪, কেনর্ল ইউিনভািসর্িট েপর্স, ১৯৭১।

েজফারসন, থমাস, েজফারসন: রাইিটংস, লাইেবর্ির অফ আেমিরকা, ১৯৮৪।

জনস, অ◌্যািডর্য়ান, পাইেরিস: দয্ ইেন্টেলকচুয়াল পর্পািটর্  ওয়াসর্ ফর্ম গুেটনবাগর্ টু
েগটস, ইউিনভািসর্িট অফ িশকােগা েপর্স , ২০১০।

খুরিশদ, সালমান, সন্স অফ বাবার: এ েপ্ল ইন সাচর্  অফ ইিন্ডয়া, রুপা অ◌্যান্ড েকা.,
২০০০৮।

িক্লং, েব্লয়ার িব., দয্ ব্লু িমউিটিন, িফরমা KLM পর্াইেভট, ১৯৭৭।

কুলকািনর্, সুেধন্দর্, িমউিজক অফ িস্পিনং হুইল, এমিরিলস,২০১২।

মধয্ািভ, সুনদার, ফর্ম গুডস টু এ গুড লাইফ: ইেন্টেলকচুয্য়াল পর্পািটর্  এবং েগ্লাবাল
জািস্টস, ইেয়ল ইউিনভািসর্িট েপর্স, ২০১০।

ময্ােন্ডলা, েনলসন, লং ওয়াক টু িফর্ডম: দয্ অেটাবােয়াগর্ািফ অফ েনলসন ময্ােন্ডলা,
বয্াক েব বুকস, ১৯৯৫।

মােসলকার, রঘুনাথ, সম্পাদক, টাইমেলস ইনিস্পেরটার: িরিলিভং গান্ধী, সকাল
পাবিলেকশান, ২০১০।

িমতর্, িদনাবনু্ধ, নীল দরুপয্ান অর দয্ ইিন্ডেগা প্লয্ািন্টং িমরর, পয্ািশ্চমবঙ্গ নাটয্
একােডমী, ১৯৯৭।

মুখািজর্, েপর্ািজৎ িবহাির, ডক্টিরং টর্ািডশন: আয়ুেবর্দা, স্মল েটকেনালিজস অ◌্যান্ড
েবর্ইেডড সােয়ন্সস, ইউিনভািসর্িট অফ িশকােগা েপর্স, ২০১৬।

িনবিনবর্র্ািচত পাঠয্কর্মািচত পাঠয্কর্ম
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মুেখাপাধয্ায়, িগিরন্দর্নাথ, িহিস্টর্ অফ ইিন্ডয়ান েমিডিসন, খন্ড ৩, মুিন্সরাম
মেনাহারলাল, ১৯২২, পনুঃপর্কাশ ২০০৭।

নন্দ, িব. আর., দয্ েনহরুস, মিতলাল এন্ড জওহরলাল, েজ. েড. েকা., ১৯৬৩।

জাতীয় গান্ধী যাদঘুর, গান্ধীজীর িহন্দ সব্রাজ এবং অনয্ানয্েদর িনবর্ািচত মতামত,
জাতীয় গান্ধী যাদঘুর, ২০০৯।

নওেরাজী, দাদাভাই, পর্ভািটর্  এন্ড আন -িবর্িটশ রুল ইন ইিন্ডয়া, েসায়ান
েসােয়নসিচন এন্ড েকা., ১৯০১।

নূরীয়া, আিনল, দয্ আিফর্কান এিলেমন্ট ইন গান্ধী, জাতীয় গান্ধী যাদঘুর এবং জ্ঞান
পর্কাশনা ঘর, ২০০৬।

েনহরু, জওহরলাল, দয্ িডসকভাির অফ ইিন্ডয়া, ভাইিকং, ২০০৪।

েনহরু, জওহরলাল, িগ্লেম্পেসস অফ ওয়াল্ডর্ িহিস্টর্ , ভাইিকং, ২০০৪।

রাধাকৃষ্ণন, সারভাপািল, সম্পাদক, মহাত্মা গান্ধী: এেসস এন্ড িরেফ্লকশান অন িহস
লাইফ এন্ড ওয়াকর্ ,জাইেকা পাবিলিশং হাউস, ১৯৯৪।

সানধয়া, েটাটরাম, মাই েটােয়িন্ট-ওয়ান ইয়াসর্ ইন দয্ িফিজ আইলয্ান্ড, িফিজ
িমউিজয়াম, ১৯৯১।

সানয্াল, শুক্লা, পিলিটকাল কালচার ইন কেলািনয়াল েবঙ্গল, েকমিবর্জ ইউিনভািসর্িট
েপর্স, ২০১৪।

সরকার, সুিমত, দয্ সব্েদশী মুভেমন্ট ইন েবঙ্গল ১৯০৩-১৯০৮, ওিরেয়ন্ট ব্লয্াক
েসায়ান, ২০১১।

স্কালমার, শান, গান্ধী ইন দয্ ওেয়স্ট: দয্ মহাত্মা এন্ড দয্ রাইজ অফ র◌্যািডকয্াল
েপর্ােটস্ট, েকমিবর্জ ইউিনভািসর্িট েপর্স, ২০১১।

িশয়ােভান, অ◌্যালেডা, দয্ ইনেভনশন অব ল ইন দয্ ওেয়স্ট, েবলনাপ হাভর্ াডর্ ,
২০১২।

িসভর্ াই, এইচ. এম., কনিস্টিটউশানাল লয্ অফ ইিন্ডয়া, খন্ড ৩, চতুথর্ সংস্করণ,
ইউিনভাসর্াল লয্ পাবিলিশং েকা., ১৯৯১।

েসন, অমতর্ য্, দয্ আগুর্েমিন্টভ ইিন্ডয়ান: রাইিটংস অন ইিন্ডয়ান িহিস্টর্, কালচার এন্ড
আইেডিন্টিট, ফারার, স্টর্াউস এবং িগরওক্স, ২০০৫।
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েসন, অমতর্ য্, দয্ আইিডয়া অফ জািস্টস, হাভর্ াডর্  ইউিনভািসর্িট েপর্স, ২০০৯।

েসন, অমতর্ য্, েডেভলপেমন্ট এজ িফর্েডাম, অক্সেফাডর্  ইউিনভািসর্িট েপর্স, ১৯৯৯।

েসনাপিত, ফিকর েমাহন, িসক্স একর এন্ড এ থাডর্ , মূলত ১৯০২ সােল পর্কািশত,
ইংেরিজ অনবুাদ ইউিনভািসর্িট অব কয্ািলেফািনর্য়া েপর্স েথেক, ২০০৫।

েসনগুপ্ত, কািভরাজ নােগন্দর্নাথ, দয্ আয়ুেবর্িদক িসেস্টম অফ েমিডিসন, খন্ড ২,
েলােগাস েপর্স, ১৯১৯।

শাপর্, িজন, দয্ পিলিটক্স অফ নন-ভােয়ােলন্ট অ◌্যাকশন, খন্ড ৩ , েপাটর্ ার
সারেজন্ট, ১৯৭৩।

িশব, ভান্দানা, বায়পাইেরিস: দয্ প্লান্ডার অফ েনচার এন্ড নেলজ, সাউথ এন্ড েপর্স,
১৯৯৯।

িশব, ভান্দানা, হু েরেয়িল িফডস দয্ ওয়াল্ডর্?: দয্ েফইলউর অফ অ◌্যািগর্িবেজেসর
এন্ড দয্ পর্িমস অফ আিকর্ েয়ালিজ, নথর্ আটলািন্টক বুকস, ২০১৬।

তালওয়ালকার, েগািবন্দ, েগাপাল কৃষ্ণ েগাখেল: িহস লাইফ এন্ড টাইমস, রূপা,
২০০৬।

থাপার, েরািমলা, আেশাকা এন্ড দয্ িডক্লাইন অফ দয্ েমৗিরয়াস, অক্সেফাডর্
ইউিনভািসর্িট েপর্স, ১৯৯৯।

থাপার, েরািমলা, দয্ পাবিলক ইেন্টেলকচুয়াল ইন ইিন্ডয়া, এলফ, ২০১৫।

থারূর, শশী, এন এরা অফ ডাকর্ েনস: দয্ িবর্িটশ এম্পায়ার ইন ইিন্ডয়া, এলফ,
২০১৬।

থারুর, শশী, েনহরু-ইনেভনশন অব ইিন্ডয়া, েপঙ্গুইন , ২০০৩।

েথােরউ, েহনির েডিভড, কােলেটড এেসস এন্ড পেয়মস, লাইেবর্ির অফ আেমিরকা,
২০০১।

িতর্েবদী, িলসা, েক্লািথং গািন্ধ’স েনশান: েহামসস্পান এন্ড মডানর্ ইিন্ডয়া, ইিন্ডয়ানা
ইউিনভািসর্িট েপর্স, ২০০৭।

ওয়ানর্ার, মাইেকল, সম্পাদক, আেমিরকান সামর্নস : দয্ িপলিগর্মস টু মািটর্ ন লুথার
িকং জিুনয়ার, লাইেবর্ির অফ আেমিরকা, ১৯৯৯।
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ওয়ািশংটন, েজমস এম., সম্পাদক, এ েটস্টােমন্ট অফ েহাপ : দয্ এেসনিশয়াল
রাইিটং অফ মািটর্ ন লুথার িকং, হারপার এন্ড েরা, ১৯৯১।

ওেয়বার, থমাস, অন দয্ সল্ট মাচর্: দয্ িহিস্টর্য়গর্ািফ অফ মহাত্মা গান্ধীস মাচর্  টু ডািন্ড,
রূপা, ২০০৯।

উজািস্তক, েডািমিনক, এবং অনানয্। সম্পাদক, েমিডেকল েটক্সট এন্ড ময্ানসুিকর্প্টস
ইন ইিন্ডয়ান কালচারাল িহিস্টর্, মেনাহর, ২০১৩।
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কচরাব আশর্েম।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273865049/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273865049/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273865049/in/album-72157687780224431/


CWMG, খন্ড ৩৭ (১৯২৮), ফর্িন্টিস্পস।
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-037/CWMG-v037-XXXVII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-037/CWMG-v037-XXXVII-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-037/CWMG-v037-XXXVII-MC-BETA#page/n9/mode/2up


CWMG, খন্ড ১৩ (১৯১৭), পৃষ্ট ৩৬৮,ওয়ািরং এ কািথয়াওয়ির টাবর্াণ ।
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-013/CWMG-v013-XIII-MC-BETA#page/n403/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-013/CWMG-v013-XIII-MC-BETA#page/n403/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-013/CWMG-v013-XIII-MC-BETA#page/n403/mode/2up
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িলংক েকর েটিবলিলংক েকর েটিবল

ইন্টারেনট আকর্ াইভ, ভারত এবং আেমিরকায় জ্ঞােনর পর্েবশািধকার
https://archive.org/details/A2KInIndiaAndAmerica

সয্াম িপেতর্াদা, ভারত
https://www.youtube.com/watch?v=sSGCLBt1juo

NUMA বয্াঙ্গােলাের হয্াশিগেকর অনষু্ঠান
https://archive.org/details/in.hasgeek.2017.10.15.1

ভারেতর ফেটাগর্াফগুিল
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/collections/
72157666804055474/

ভারেতর গণ গর্ন্থগার
https://archive.org/details/digitallibraryindia

িহন্দ সব্রাজ সংগর্হ
https://archive.org/details/HindSwaraj

ভারেতর েগেজট
https://archive.org/details/gazetteofindia

িবশব্ বয্ািপক িনরাপত্তা েকাড
https://archive.org/details/publicsafetycode

সয্াম িপেতর্াদা
https://sampitroda.com/
@sampitroda

কালর্ মালামুদ
https://public.resource.org/
@carlmalamud
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https://archive.org/details/A2KInIndiaAndAmerica
https://www.youtube.com/watch?v=sSGCLBt1juo
https://archive.org/details/in.hasgeek.2017.10.15.1
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/collections/72157666804055474/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/collections/72157666804055474/
https://archive.org/details/digitallibraryindia
https://archive.org/details/HindSwaraj
https://archive.org/details/gazetteofindia
https://archive.org/details/publicsafetycode
https://sampitroda.com/
https://twitter.com/sampitroda
https://public.resource.org/
https://twitter.com/CarlMalamud


CWMG, খন্ড ৯৬, ফর্িন্টিস্পস, ইন্টারনয্াশনাল িপর্িন্টং েপর্স, িফিনক্স।
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-096/CWMG-v096-XCVI-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-096/CWMG-v096-XCVI-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-096/CWMG-v096-XCVI-MC-BETA#page/n9/mode/2up




েকাড সব্রাজ হল একিট নাগিরক পর্িতেরােধর আধুিনক পর্চারািভযােনর গল্প যা
মহাত্মা গান্ধী েথেক অনেুপর্রণা গর্হণ কের এবং তার সব্তব্গর্েহর পর্চারািভযান
আমােদর সরকারেক তােদর নাগিরকেদর সােথ িকভােব েযাগােযাগ করেত হেব
তার সব্ভাব বদেল িদেয়েছ। জ্ঞােনর সবর্জনীন পর্েবশািধকার, জ্ঞােনর
গণতন্তর্ীকরণ এবং জ্ঞােনর সব্াধীন পর্েবশািধকােরর জনয্, মালামুদ এবং িপেতর্াদা
আমােদর আধুিনক যেুগ গান্ধীিজর এই সব মূলয্েবাধেক পর্েয়াগ কেরন এবং
ভারত ও িবেশব্র পিরবতর্ েনর জনয্ একিট বাধয্তামূলক িবষয়সূিচ েপশ কেরন।

ডাঃ. সয্াম িপেতর্াদা দইু পর্ধানমন্তর্ী, রািজব গান্ধী ও মনেমাহন িসং এর উপেদষ্টা
িছেলন এবং মিন্তর্পিরষেদর মন্তর্ী পেদ িনযকু্ত িছেলন এবং ১৯৮০ এর দশেক
ভারেত েটিলেযাগােযােগর িবপ্লেবর েনতৃেতব্র জনয্ বয্াপকভােব কৃিততব্ লাভ
কেরন। সয্াম এর ২0িট সন্মানীয় Ph.d আেছ, ১০০ িট িবশব্বয্াপী েপেটন্ট আেছ
এবং ১৯৬০ এর দশেক পর্থম িডিজটাল PBXs ৈতির করেত সহায়তা
কেরিছেলন। িতিন একজন ধারাবািহক উেদয্াগপিত িযিন মািকর্ ন যকু্তরােষ্টর্ েবশ
কেয়কিট পর্যিুক্ত েকাম্পািন ৈতির কেরেছন।

কালর্ মালামুদ ইন্টারেনেট পর্থম েরিডও েস্টশন শুরু কেরন এবং আধুিনক মািকর্ ন
যকু্তরােষ্টর্র মুক্ত সরকারী আেন্দালেনর অগর্গামী িহেসেব িবেবিচত হন। কালর্
Public.Resource.Org চালান, একিট অলাভজনক সংস্থা(non-profit
organization) যা ১৯,০০০ ভারতীয় পর্মান মানগুিল িবনামূেলয্ এবং
অননেুমািদত বয্বহােরর জনয্ শত শত লক্ষ সরকারী তেথয্র পৃষ্ঠাগুিল অনলাইেন
েরেখেছন। িতিন অষ্ট পবূর্বতর্ ী বইেয়র েলখক।

েকান সব্তব্ সংরিক্ষত নয়

পর্কাশক
PUBLIC.RESOURCE.ORG
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